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PENGANTAR PENERBIT

Bismillaahirtabnaorirrahiim

At hamdiittah, kebesaran dan keagungan-Mu benar-benar menrbuat

kami selalu ingin berteduh dan b€rlindung dai segala macanr kesalatran serta

kealpaan diri, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau

cipratlcot$a sugguh sangat berarti, sebab denganrDal€mi marnpu menyisir

huruf-huruf, kalimat-lelimat yang tertuang dalacr btdctr ini, yang tentunya

memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibmdingkan dengan kitab lainryra

Shalawat dan salamselalu kita mohonkan kepadaAltah agar selalu

dicurabfcal kepada seorang lelaki yang saMaryra me4iadi ajaran agama dan

tingfuah lakuryra rnerf adi cohtoh kehidupan semprrna Ia adalah Muhammad

SAW.

Inilatr kitab klasik yang seharusnya kit"j"gq kita dalami mafcnanya,

dan kita sebakan isiryra agar segalamacam yang tertuang di dalamrDra secara

slahih dapattetap lestari dan terejaunantahkan dalam ketridupan sehari-hari,

karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman
juga keimanan kit4 sehingga akidah kita pun tetap terjaga kemurniannyq

karena yang tenmaktub didasa*an kepada nash-nash png shahih

segala keinampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah karni
qrabkan untuk menerbitlcan ki6 im, sbagai bentuk tanggung jawab ilmiatr
kami laikryra seorang mslim yang menglendaki kebaikan tertradap muslim
lainrya dengan lurryan kiub ini dac ma$adi pandum kitaddan bemagama

Namuq pada sisi lain lgrni nrengalui, bahwa lcami bukanlah siapa-sirya dan
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semuayang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab yang

merupakan salatr satu pokok dan referensi tafsir yang signifikarL lerena buku

tersebut memadukan penafsiran dengan riwayat dan penafsiran dengan

penalaran logika. Karenanya, mmgkin saja pembaca menemui kesalatraru

baik isi maupun cetak, maka,dengan kerendatran hati kami selalu

menglrarapkan kontibusi positifdari pembaca sekalian, dengan hrjuan agar

pergbfakan keislaman kita makin hari makin sempuma-

'.. Hanya kepadaAllah SWTkami memohon taufik dan hidayah, sebab

hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat

yang selamat dan mengakui batrwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu

yangluarbiasa-

L itt aahit w aahi dit q ahhaar
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SURAH AL AH.ZAAB

Surah ini terdiri dai 73 (tujuh puluh tiga) ayat,dan ini adalah

surah Madaniyyah. Ibnu Adh-Dharis, An-Nuhas, Ibnu Mardawaih dan

Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari beberapa jalur,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Surah Al Afuaab diturunkan di
Madinah." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu

Az-Zubur.

Diriwayatkan oleh Abdunazzaq di dalam Al Mushannaf, Ath-
Thayalisi, Sa'id bin Manshur, Abdullatr bin Ahmad di dalam Zana'id
Al Musnad,Ibnu Muni', An-Nasa'i,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Al Anbari
di dalam Al Mashahib, Ad-Daraquthni di dalam Al Afrad, Al Hakim
dan ia menshahihkannya, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya' di dalam

Al Mukhtarah, dari Zwr, ia'berkata, "IIbay bin Ka'b berkata

kepadaku, 'Seperti apa engkau membaca surah Al Ahzaab?, atau

seperti apa engkau menghitungnya?' Aku jawab, 'Tujuh puluh tiga
ayat.' Ia berkata, 'Hanya itu? Sungguh aku telah melihatnya, dan

sesungguhnnya itu setara dengan surah Al Baqarah, atau lebih banyak

dari surah Al Baqarah. Dan di dalamnya sungguh kami pernah

membaca: 8 ,-f '&'; ir U\gJ41rA*,:o t;l,i ri1la$sry'93.tt
(Lelaki tua dan perempuan tua apabila kcduanya berzina malm

rajamlah lreduanya dengan seksama sebagai hukuman dari Allah, dan

Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana), lalu dihapus di antara yang

dihapus lainnya" Ibnu Katsir berkata, "sanadnya hasan."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu
Abbas: "Bahwa Umar bin Khaththab berdiri, lalu mqmuji Allah,
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kemudian berkata, 'Amma ba'du. wrh; manusia, sesungguhnya

Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan mentrunkan

Al Kitab kepadanya. Maka di antara yang diturunkan kepadanya

adalah ayat rajam. Kami telah membacanya dan menghafalnya: llJr
'e$t ul*;o qi $1a$4 (LelaH tua dan perempuan tua apabila

keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan selcsama), darr

Rasulullah $ pernah merajam dan kami pun merajam sepeningal

beliau. Maka aku khawatir karena masa telah lama berlalu pada

manusia lalu ada orang yang mengatakan, 'Kami tidak menemukan

ayat rajam di dalam Kitabullatr,' lalu mereka sesat kar'ena

meninggalkan kewajiban yang telatr diturunkan Allah'."I Tehh

diriwayatkan juga yang menyerupai ini darinya melalui jalur-jalur

lainnya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Hudzaifatr, ia berkata,

"LJmar bin Khaththab berkata kepadaku, 'Berapa (ayat) kau

menghitung swah Al Afuz.azb?'Akumenjawab, 'Tujuh puluh dua atau

tujuh puluh tiga.' Ia berkat4 'sesungguhnya surah itu (umlahnya)

mendekati surah Al Baqarah, dan sesungguhnya dulunya di.dalamnya

terdapat ayatrajanl."

Al Bukhari di dalam Tarikh-nya meriwayatkan, ia berkata,

"Aku membacakan surah a1 Alzaab kepada Rasulullah $, lalu aku

lupa darinya tujuh puluh ayat, aku tidak menemukannya."

Abu Ubaid di dalam Al Fadhail, Ibnu Al Anbari dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Dulu surah Al
ltfuzaab dibacakan pada masa Nabi $ sebanyak dua ratus ayat. Lalu

ketika Utsman menuliskan Mushaf, ia tidak mengakui darinya kecuali

yang sekarang ada."

I Mutta|aq 'alaih, Al Bukhari, 6829, Muslim,3ll3l7, dari hadits Ibnu Abbas.
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Q{pfrQ
<-,tL ii eS'"."jeii 5'r,;KJt d;!; ii ;;i {ii w.
q'o?;rt aLW s,. 6;71-6;6 #li@ l:# q
ic e @ $; $:u iu'\W i*;i @ W'bJai'
ea,k;fi ;,i #6 :):;YJ b,i e -# d &.lxt
3;,{ii6'&6{33'&t'iti6-{:,;J'r1;t6"Kr#
Ti'l'^+t$;'rytl\ firf:i @ |hrAio#- fr'J;f\

@51:;*-#1 Ody'dri' .

(Hai Nabi, bertakwalah kepadaAllah dan janganlah kamu
menuruti (keinginan) orong-otang katir dan orang-orang munaJih

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijalesana, dan ikutilah apayang diwahyukan Tuhanmu kepadamu

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. Dan bertakwalah kepadaAAah. Dan cukuplah Allah

sebagai Pemelihara Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi
seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak
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menjadikan istri-istrimuyang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anah

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di
mulutmu saja Dan Allah mcngatakan yang sebenarnya dan Dia

menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak

angkat itu) dengan (rueniakai) nama bapak-bapak merekai itulah
yang lebih adil pada sisiAllah, dan jika kamu tidah mengetahui

bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidah ada dosa

atasmu terhadap apayang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu Dan adalah AAah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi itu (hendahnya) lebih

utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-

isterinya adalah ibu-ibu mereka Dai orang-orung yang mempunyai

hubungan darah satu sama lain lebih berhah (waris mewarisi) di
dalam Kilab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang

Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-

saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di
dalam Kitab (Allah). " (Qs. Alzaab [33]: 1-6)

Firman-Ny u,':;\,ifr t$i $G- (Hai Nabi, bertalcwalah kepada

Allah), yakni: tetaplah .t gliuu demikian dan tingkatkanlah. 8'!;
ir;aKi gan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang t*nO
dari kalangan penduduk Mekah dan orang-orang lain yang seperti

kekafiran mereka. &jfi:$ (dan orang-orang munafik), yakni orang-

orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan

kekufiran.

Al Wahidi berkata, "Yang Allah maksud dengan orang-orang

kafir ini adalah Abu Sufran, Ikmrah dan Abu Al A'war As-Sulami.

Demikian ini, karena mereka mengatakan kepada Nabi $,
'Hentikanlatr penyebutan tuhan-tuhan kami, dan katakanlah bahwa
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tuhan-tuhan kami akan membela (memberi syafa'at) kepada yang

menyembahnya'." Lebih jauh ia mengatakan, "Sedangkan orang-

orang munafik maksudnya adalah Abdullah bin Ubay dan Abdullah
bin Sa'd bin Abi Sarh." Insya Allah di akhfu pembahasan bagian ini
akan dikemukakan riwayat tentang sebab turunnya ayat ini.

(-*ry 646i fiL(Sesungguhnya Atlah adalah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana), yakni banyak pengetahuan dan

kebijaksanaan nan luhur. An-Nuhas berkata, "Firman-Nya, 
^i 

5t
(*q 64 (Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahiai

lagi Maha Bijaksana) menunjukkan bahwa beliau condong kepada

mereka untuk membujuk mereka kepada Islam. Maknanya:

sesungguhnya Allah &, seandainya mengetahui bahwa

kecondonganmu kepada mereka mengandung manfaat, tentulah Dia
tidak akan melarangmu terhadap mereka, karena Dia Matra

Bijirksana." Pemaknaan yang dinyatakannya ini tampak jauh dari

mengena, karena kalimat ini adalatr sebagai penjelasan alasan untuk
perintah bertakwa dan larang menuruti orang-orang kafir dan orang-

orang munafik. Maknanya: bahwa tidaklah Allah memerintahkanku

atau melarangmu kecuali dengan apa yang Dia ketahui
kemaslatratannya atau karena adanya kerusakan, demikian ini karena

banyak ilmu-Nya dan luasnya kebijaksanaan-Nya.

,4: u4td;;-t1#L Or" itutitah apa yans diwalryutran

Tuhanmu lcepadamu), yaitu Al Qur'an. Yakni: ikutilah watryu dalam

segala urusanmu dan janganlah engkau mengikuti selain itu, termasuk
jangan mengikuti usulan-usulan orang-orang kafir dan orang-orang

munafik, dan tidak juga pandangan belaka. Karena apa yang telatr

diwahyukan kepadamu adalah mencukupimu dari itu semua.

Kalimat G6$3 q i'?irt 6t (S e s un g guhny a AI t ah adat ah

Maha Mengetahui apa yang kamu kcrjakan) menerangkan alasan

perintah untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Sedangkan

perintah untuk Nabi,S adalatr juga perintatr untuk umatrya, jadi
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mereka juga diperintahkan untuk mengikuti Al Qur'an sebagaimana

beliau diperintahkan untuk mengikutinya. Karena itulah disebutkan

dalam bentuk khithab kepada beliau dan khithaD kepada mereka

dalam firman-Nya, i:$it7; (apa yang lwmu kerjakon), demikian

menurut qira'ahnya Jumhur, yaitu dengan /aa'. Qira'atr ini dipilih oleh

Abu Ubaidah dan Abu Hatim. Sedangkan Abu Amr, As-sulami dan

Ibnu Abi Ishaq membacanya: oit;it-$ @payang mereka kerjakan),

denganyaa'.

6; A9,i4\Wigii (Dan bertatcwatah kepada Attah.

Dan cuhrylah Allah sebagai Pemelihara)" yakni: bersandarlatr

kepada-Nya dan serahkanlah segala urusanmu kepada-Nya dan

cukuplah Dia sebagai pemelihara bagi yang bertawakkal kepada-Nya.

Kemudian Allah & menyebutkan pendahuluan yang akan

disusul dengan penyebutan hukum-hukum Al Qur'an yang berasal

dari wahyu yang Allah perintalrkan kepadanya untuk mengikutinya.

Allah berfirman, -*; e -# e .f;'$,5:4e (Ailah seknli-trali
tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya).

Ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini
sebagaimana yffiLg akan dikemukakan riwayat-riwayatrya di akhir
pembatrasan bagian ini.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini adalah perumpamaan

yang Allah buat bagi lelaki yang men-zhihar isterinya. Yakni:

sebagaimana seseorang tidak memiliki dua hati, maka demikian juga

isterinya orang yang men-zhihar bukarrlah ibuny4 dan begitu juga

orang yang mengaku andk dari dua orang lelaki. Ada juga yang

mengatakan, bahwa seorang munafik berkata, "Aku mempunyai hati
yang menJuruhku demikian, dan hati yang menyuruhkan demikian."
Lalu turunlah ayat ini untuk menyangkal kemunafikan, dan

menerangkan bahwa kemunafikan tidak akan berpadu dengan Islam
sebagaimana tidak akan berpadtmya dua hati. irjJr adalah gumpalan

kecil yang Allah jadikan tempat ilmu.

TAFSIR FATHUL QADIR



fin'&|r#,fi-t{;$1JG13 (dan Dia tidak

menjadilran istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai'ibumu). Orang-

orang Kufah dan Ibnu Amir membacany u, ;fi-t, denganyaa'ber-sulatn

setelatr hamzah. Abu Amr dan Al BazA membacanyadenganyaaber-

sulatn setelatr aliftulen. Abu Amr bin Al 'Ala' mengatakan, batrwa itu
adalah logatnya Quraisy yang manusia diperintahkan untuk membaca

dengannya. Qanbul dan Warasy' membacanya dengan kasrah tanpa

yaa'. Aslim membacuga: iu#, dengan dhammah pada taa' darr

kasrah pada haa'setelatr attf, yutu bentuk mudhari' dari 7(b. Ibnu

Amir membacanya denganfathah pada haa' dan tasydid pada zhaa',

yaitu bentuk rnudhari' d^i i^hJ, asalnya \lY@.- Adapun yang

lainnya membacanya: 33'#, dengan fathah pada taa' dan tasydid
pada haa' tanpa alif, asalny a b9fr;3.

Kata 3@l terbentuk dari kata .l,&lrf, O.rrrggung). Asalnya:

seorang lelaki mengatakan kepada isterinya, jl F W ejl lengkau
bagiku adalah seperti punggung ibuku). Maknanya: dan tidaklah Allah
menjadikan isteri-isteri kalian yang kalian katakan kepada mereka

perkataan seperti ibu-ibu kalian dalam hal keharaman, akan tetapi itu
adalah perkataan yang mungkar lagi dusta. 'J;6 (dan Dia tidak
menjadiknn), yakni: dan begitu juga Dia tidak menjadikan anak-anak

angkat kalian yang kalian nyatakan sebagai {i61 (anak kandungmu

(sendiri)) itu sebagai anak-anak kalian. fli9iti adalah jarnak dair tgrt,

yaitu yang mengaku anak kepada selain ayahnya. Pembahasan yang

lebih jelas tentang zhihar insya Allah akan dibahas di dalam surah Al
Mujadilatr. r'

' Kalimat "Qanbul dan Warasy mbmbacanya..." me.nyelisihi riwayat yang
masyhw. Keterangannya: Karena Qanbul dan Qalun membacanya dengan hamzah
ber-kasrah tanpa yaa', sedangkan Waras), membacanya dengan hamzah ber-kasrah
secara tashil seperti yaa' tarrpa adanya yaa' setelatrnya. Mushahha! Al Qur'an.
Demikian yang dicantumkan dalam versi cetaknya.

' Tampaknya di sini ada kalimat yang hilang, kemungkinannya: Begitu juga
Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan taW{if pada haa'. Mushahhafu Al
Qur'an. Demikian yang dicantumkar dalam versi cetaknya.
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Kata penunj* Fj (Yang demikian i/rz) menunjukkan kepada

zhihar dan anak angkat. Kata ini sebagai mubtada', dan Htabar-nya

adalah '&g\ 
{-3j, 

grorry"lah perlcataanmu di mulutmu saja). Yakni:
itu tidak lain hanyalah perkataan dengan mulut saja dan tidak
berdampak demikian, sehingga dengan ucapan itu si isteri tidak
menjadi haram, dan anak angkat tidak menjadi anak kandung. Dan
dengan ucapan itu juga tidak lantas berlaku hukum-hukum ibu dan

hukum-hukum anak. Ada juga yang mengatakan, bahwa kata
penunjuk ini kembali kepada anak angkat, yakni: anak-anak angkat
kalian itu yang sebenarnya anak orang lain bukanlah anak-anak kalian
yang sebenarnya (bukan anak kandung), tapi itu hanyalah ucapan

dengan mulut saja.

3;f 3j$$ (Dan Allah mengatakan yang sebenarnya) yang

harus diikuti, karena perkataan Allah adalah benar, bukan bathil, maka
termasuk yang benar itu pengakuan anak kepada bapaknya sendiri.

'$icti,{ @o" Dia menunjuklcan jalan (yang benar),
yakni menunjukkan kepada jalan yang mengantarkan kepada

kebenaran. Di sini terkandung bimbingan bagi para hamba agar

menuju perkataan yang benar dan meninggalkan perkataan yang batil
dan dusta.

Kemudian Allah S menyatakan apa yang diwajibkan atas para

hamba tentang pemanggilan anak dengan menyertakan rurma

bapaknya. Allah berfriman, -f:)1\ 
il!;i (panggiltah mereka (anak-

anak angkat itu) dengan (mematrai) nama bapak-bapak mereka),
yakni bapak kandung mereka, dan nasabkanlah mereka kepada bapak-
bapak kandung mereka, bukan kepada selain mereka.

Kalimat ;tt:l+tiiSrQtulahyang lebih adit pada sisi Ailah)
sebagai penjelasan alasan perintah memanggil anak-anak angkat
disertai nama bapapk-bapak mereka. Dhamir-nya kembali kepada

mashdar ij;t @anggitlah meretra).Makna TS uaaunjCl6etilr
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adil), yakni: perkataan yang paling adil terkait dengan itu. Di sini

tidak disebutkan idhafah karena sifatnya umum seperti halnya kalimat

';l ll, [secara harfiyah berarti: Allah lebih besar; yakni pengertian

secara umum adalah lebih besar dari segala sesuatu]. Bisa juga

mudhaf ilaih-nya diperkirakan secara khusus, yakni: lebih adil dari

perkataan kalian, yaitu: ibnu fulan (anaknya si fulan), padahal itu

bukan anak kandungnya.

Kemudian Allah & melanjutkan petunjuknya bagi paru

hamba,Diapunberfirman, fr* uj e"Hg.p ii1f.W{"$
(dan jilra kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, makn

(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu), yakni: maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian

seagama, dan mereka itu adalah maula-maula kalian, karena itu
katakanlah, "saudaraku" dan "maulaku", dan janganlah kalian

mengatakan, "Ibnu fulan," karena kalian tidak mengetahui bapak-

bapak mereka yang sebenarnya. Az-Zajjaj berkata, "Bisa i"gu #y
adalah wali.wali kalian seagama." Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya: Jika mereka itu para budak yang belum merdeka, maka

katakanlatr, "Maula fu lan. "

.*,iGqLq"#5L3!r (Dan tidak ada dosa atasmu

terhadap apa yang kamu Hilaf padanya), yakni tidak ada dosa atas

kalian akibat dari kesalahan itu yang terjadi karena tidak disengaja.

,,i{{j ltetapi) yang ada dosanya adala}r tJ.}!,fiS\i Tapo yorg
disengaja oleh hatima). Yaitu yang kalian katakan secara sengaja

untuk menasabkan seseorang kepada selain bapaknya padahal kalian

mengetahui itu. Qatadah berkata, "Jika anda memanggil seseorang

dengan menyertaka nama yang bukan bapaknya, sementara anda

mengira bahwa itu memang bapaknya, maka tidak apa-apa."

A; (r;friitf6q (Dan adalah Altah Maha Pengarnpun tagi

Maha Penyayang), Dia mengampuni orang yang bersalatr dan

menyayanginya serta memaafl<annya" atau: Maha mengampuni dosa-
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dosa lagi Maha menyayangi para hamba. Di antara yang diampuni-

Nya dan disayangi-Nya adalah orang yang memanggil seseorang

dengan menyertakan nama yang bukan bapaknya karena keliru atau

tidak sengaj a, atr;v sebelum adanya larangan ini.

Kemudian Allah S menyebutkan kelebihan nan besar dan

kekhususan yang mulia bagi Rasul-Nya, ymB tidak disertai oleh

seorang pun dari para hamba-Nya. Allah berfirman, <lz;:I|,15'4i
6 * (Nabi itu (hendalmya) lebih utama bagi orang-orang

mulonin dari diri mereka sendirfi, yakni: Nabi itu lebih berhak

terhadap diri mereka dalam segala urusan agama dan dunia, lebih

berhak terhadap diri mereka daripada diri mereka sendiri, apalagi

daripada orang yang selain mereka. Maka mereka harus lebih

mengutamakannya mengenai apa yang dikehendakinya dari harta

mereka walaupun mereka memerlukannya, dan mereka harus

mencintainya melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri,

dan mereka pun harus lebih mendahulukan ketetapannya atas mereka

daripada ketetapan mereka atas diri mereka sendiri.

Secara umum, bila Nabi $ mengajak mereka kepada sesuatu,

sementara mereka mereka juga mengajak diri mereka kepada yang

lainnya, maka mereka wajib mendahulukan apa yang diserukan beliau

dan mengemudian apa yang mereka serukan. Mereka juga harus

mematuhinya di atas kepatuhan mereka terhadap diri mereka sendiri,

dan mendahulukan kepatuhan terhadapnya di atas apa yang

dicenderungi oleh diri mereka.

Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan

fu# (diri mereka) di dalam ayat ini adalah sebagian mereka, jadi

maknanya: bahwa Nabi lebih berhak terhadap orang-orang yang

beriman daripada sebagian mereka atas sebagian lainnya. Ada juga

yang mengatakan, bahwa ini khusus berkenaan dengan keputusan,

yakni: Nabi lebih utama terhadap mereka daripada diri mereka sendiri

dalam hal yang beliau putuskan di antara dirinya dan mereka. Ada

10 TAFSIR FATHUL QADIR



juga yang mengatakan, yakni: lebih berhak terhadap mereka di dalam

jihad di hadapan beliau dan mempertaruhkan nyawa untuk beliau.

Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

'firA,i5;$ gr" isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka),

yakni seperti ibu-ibu mereka dalam hal keharaman, dan berkedudukan

seperti kedudukan ibu-ibu mereka dalam hak untuk dihormati,

sehingga tidak seorang pun dihalalkan menikahi salah seorang pun

dari mantan isteri beliau, sebagaimana tidak dihalalkan seseorang

menikahi ibunya. Status keibuan ini khusus terkait dengan

pengharaman menikahi mereka dan untuk memuliakan kedudukan

mereka. Dikhususkannya penyebutan kaum lelaki yang beriman
menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai ibu-ibu kaum wanita
beriman, bukan pula sebagai anak-anak perempuan dari saudara-

saudara perempuan kaum yang beriman, dan bukan pula saudara-

saudara perempurut dari paman-paman orang-orang yang beriman.

Al Qurthubi berkat4 "Menurutku, batrwa mereka itu adalah

ibu-ibunya kaum lelaki dan kaum wanita sebagai bentuk
penghormatan atas hak mereka terhadap kaum lelaki dan juga kaum
wanita." Lebih jauh ia mengatakan, "Kemudian dari itu, di dalam

Mushaf Ubay bin Ka'b dicantumkhn, ;,{ +t :"i i*tWt +rji$ gan
isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka, dan dia adalatr bapak mereka).

dan Ibnu Abbas membacanya: GVili.;J s^i i+;il ;y',#tl\ dil
'iit4fif (@endaknya) lebih berhak bagi orang-orang mukmin dari diri
mereka sendiri, dan dia adalah bapak mereka dan isteri-isterinya
adalatr ibu-ibu mereka)."

Kemudian Allah S menjelaskan, bahwa kerabat itu
sebagiannya lebih utapa bagi sebagian lainnya. Allah berfirmarr, $j1
,*,JJ # '!:;{i (Dan orang-orang vans mempunvai

hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi). Yang
dimaksud dengan grr3li $l adalah kerabat, yakni; mereka itu lebih
berhak satu sama lain dalam hal perwarisan (waris mewarisi).
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I

Penafsiran ayat ini telah dipaparkan di al*rir surah Al Anfaal. Ayat ini
menghapus ketentuan di permulaan masa lslam tentang perwarisan

karena hijrah dan perlindungan.

Qatadatr berkata, "Ketika Allah menurunkan ayat yang

terdapat di dalam Al Anfaal: *j';,S;*K(W|.$W6JY
'thqi: (dan (terhadap) orang-orang yang beriman, ietapi belum

berhijrah, maka tidak ada kcwajiban sedikit pun atasmu melindungi

mereka, sebelum mereka berhijrah. (Qs. Al Anfaal l8): 72), kaum

muslimin pun saling mewarisi karena unsur hijrah. Kemudian hukum

ini dihapus oleh ayat ini." Demikian juga yang dikatakan yang

lainnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ayat ini menghapus hukum

waris mewarisi karena persekufuan dan persaudaraan dalam agama.

Kalimat Ai vt + e @t dalam Kitab Atlah) terkait dengan

af'al tofdhil pada kalimat ,*,JJ (satu sama lain lebih berhak
(waris mewarisi)) karena berfungsi pada zharf. Bisa juga terkait

dengan kalimat yang dibuang yang merupakan haal dari dhamir,
yakni: et ys rt G6. Yang dimaksud dengan Kitab di sini adalah

Lauh Mahfuzh, atau Al Qur'an, atau ayattentang warisan.

Firman-Nya, <r-9|lIl'g (daripada orang-orang mulonin)

sebagai penjelasan ettj'lif9t, maknanya: bahwa kaum kerabatan dari
kalangan orang-orang mukmin ,*Ji53 (dan orang-orang

Muhajirin) sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian lainnya.

Bisa juga ini terkait dengan J5, yakni: dan Dan orang-orang yang

mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris

mewarisi) daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin
yang bukan kerabat (tidak mempunyai hubungan darah).

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna ayat ini: Dan orang-

orang yang mempunyai hubungan daratr satu sama lain lebih berhak

(waris mewarisi) liecuali tidak boleh menikahi mantan isteri-isteri
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Nabi .s karena mereka itu sebagai ibu-ibu mereka dalam hal

hararnnya dinikahi. Pendapat ini jelas sekali kelemahannya.

6rfr &BJ dtW il<lygrecuati katau kamu mau berbuat

baik lrcpada saudara-saudaramu (seagama). Pengecualian ini

bersambung dari yang paling umum, perkiraannya: Dan orang-orang

yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak dan

segala sesuatu yang berupa waris mewarisi dan sebagainya, kecuali
jika kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian seagama

yang berupa shadaqah atau wasiat maka itu boleh. Demikian yang

dikatakan oleh Qatadah, Al Hasan, Atha', dan Muhammad bin Al
Hanafiyah. Muhammad bin Al Hanafiyatr berkata, *Ayat ini
diturunkan berkenaan dengan dibolehkannya berwasiat untuk oftrlg
yatrudi dan nashrani." Jadi ada orang kafir yang sebagai saudara

senasab, bukan sudara secara agama, maka boleh berwasiat untuknya.

Bisa juga pengecualian ini terputus, maknanya: Akan tetapi berbuat

baik kepada saudara-saudara seagama adalah tidak mengapa.

Makna ayat ini: bahwa ketika Allah $ menghapus ketentuan

waris mewarisi karena faktor persekutuan dan hijrah, bersamaan

dengan itu Allah membolehkan wasiat bagi mereka. Mujahid berkata,

"Yang dimaksud dengan A33;at (berbuat baik) di sini adalah memberi

bantuan dan menjaga htrbungan dengan hak iman dan hijratr."

Kata penunjuk pada kalimat Ay' <rl4 (Adalah yang
demikian lra) menunjukkan kepada yang telatr disebutkan itu, yakni:

penghapusan perwarisan karena faktor hijratr, persekutuan dan

perjanjian itu, dan pengembaliannya kepada unsur hubungan

kekerabatan yang sedarah itu W €+rt A. Qetah tertulis di
dalam Kitab (Allah), yakni di dalam Lauh Mahfuzh, atau di dalam Al
Qur'an.

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia

menghasankannya, Ibnu Jarirllbnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al
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Hakim dan ia menshahihkannya, Ibnu Mardawaih dan Adh-Dhiya' di
dalam Al Mukhtarah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "pada suatu hari,
Nabi $ berdiri melaksanakan shalat, lalu terlintaslah suatu pikiran,
maka orang-orang munafik yang shalat bersamanya berkata,
'Tidakkah kau lihat dia mempunyai dua hati, yaitu satu hati bersama
kalian dan satu hati bersama mereka?' Lalu turunlah ayat: {iiGre
-*i C -#4 ,fJ UAon sekali-knti tidak menjadiknn bagi

seseorang dua buah hati dalam rongganya).,,2

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya dari jalur lain dengan
lafazh: 'Nabi S melaksaniakan suatu shalat, lalu beliau lupa di
dalamnya, lalu terlintas padanya suatu kalimat yang kemudian
terdengar oleh orang-orang munafik, maka mereka berkata,
'sesungguhnya dia mempunyai dua hati.' Lalu turunlah ayat ini."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya, ia
berkata, "Ada seorang lelaki dari euraisy yang dijuluki Dzul ealbain
(si pemilik dua hat) karena lihainya melakukan tipu muslihat. Lalu
berkenaan dengan perihalnya itu Allah menurunkan ayat ini.,,

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu
umar: 'oBahwa Zaidbin Haritsah maula Rasulullah $, dulunya kami
hanya memanggilnya zaid bin Muhammad sampai turunnya Al
Qur'an: 'rg,Sl-t ij:t (Panggillah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mererra) al aayah. Lalu
Rasulullah 6g bersabda,.,bt?t ti.frS, i'S; (il @ngtuu adalah Zaid
bin Haritsah bin SyarahiD.-3

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah,
dari Nabi S, beliau bersabda, .i?rt1 

'ifur e y dl t$\1*jl tnu

2 Dha'i7 Ahmad di daram Musnad-ny4 r/267,26g; At-Tirmidzi, 3199; Ar
Hakim, 2/415, dan ia mengatakan, "sanadnya shahih.,, Adz-Dzahabi
mengomentarinya, "Qabus dha'rf." Saya katakan: Benar, dia adalah eabus bin Abi
Zhabyan.

" Muttafaq 'alaih, Al-Lu'lu'wa Al Marjan,llT},dari hadits Ibnu Umar.

l4 TAFSIR FATHUL QADIR



ilkb'As* tt; :)g uF dS 4#fr ;y;Hy"t\ Ait Ult> , 1,3i4 \yr;r
';y; c$ agl# o? $ qs !'l W ,r:i€:, (Tidak ada seorang mulsnin

pun lrecualt alatlih manusia yang pating berhak terhadapnya di dunia

dan di aWirat. Jika kalian mau, silakan baca: (Nabi itu (hendaknya)

lebih utama bagi orang-orang mulonin dari diri merelca sendiri).

Malra orang mukrnin mana pun yang tneninggalkan harta, makn

hendaHah diwarisi oleh 'ashabah-nya, siapa pun merelm, dan bila ia

meninggalkan hutang atau kerusakan, maka hendaklah datang

kepadaht, karena alat adalah moulanya).4 Ahmad, Abu Daud dan

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari hadits Jabir.

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari

Buraidah, ia berkata, "Aku turut berperang bersama Ali menuju

Yaman, lalu aku melihat ketidak ramahan darinya. Saat aku

menghadap Rasulullah $, aku menceritakan Ali dengan

menguranginy4 maka aku melihat rona wajatr Rasulullah $ berubah,

dan bersabda, rig7.ljl :n ',epu ii lr:it ,iu:i. u (wahai Buraidah!

Bukanlrah alat lebih berhak terhadop orang-orang mubnin daripada

diri mereko sendiri?). Aku menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah.'

Beliau bersabda, i\Y |P';l* ?3;y (Siapa yang alan maulanya,

malra Ali adalah maulanya)."s

f"iut disebutkan secara valid di dalam Ash-Shabih, bahwa

Nabi g bersabda, 4ii :y *\t*t ItFl ,;; €o1 lrl-\ gH oa ,sitS

$*1 ,lf;l5 9{5i {.6i (Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya,

tidaklah beriman seseorong dari kalian sehingga aht lebih

dicintainya daripada dirirrya sendiri, hartanya, anaknya dan manusia

semuanya).6

a Shahih,Al Bukfiari, 2399, duihadis Abu Hurairah.
s Shohih,Ahmad, 5/350; Al Albani di dalam Ash-Shabifuah, 1750.
6 Shahih, Muslim, 1167: AlBukfiari, 14, juga meriwayatkan serupa itu dari hadits

Anas.

TAFSIR FATHUL QADIR 15



Ibnu Sa'd, Ibnu A1 Mundzir dan Al Baihaqi di dalam Sunan-

nya meriwayatkan dari Aisyah: "Bahwa seorang perempuan berkata

kepadanya, 'Wahai ibu.' Aisyah berkat4 'Aku ibbnya kaum lelaki
kalian dan bukannya ibu kaum wanita kalian'."

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata,
"Aku ibunya kaum lelaki kalian dan kaum wanita."

Abdwrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ishaq bin Rahwaih, Ibnu Al
Mundzir dan Al Baihaqi di dalam Dala'il-nya meriwayatkan dari
Bajalah, ia bertutur, "IJmar bin Khaththab melewati seorang anak
yang tengah membacapada Mushat: a+tiilt i#)l :y',wyJV dit irpl
i4 At t^S e6l (Nabi itu (hendalmya) lebih utama bagi orang-orang
mulonin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu
mereko, dan dia adalah bapak mereka), maka Umar berkat4 'wahai
nak, hapuslah itu.' Ia berkat4 'Ini mushaf ayahku., Maka Umar pun
menemuinya dan menanyakan itu, maka orang itu berkata,
'Sesungguhnya Al Qur'an telah membuatku gemar, dan tepuk tangah
di pasar-pasar telah membuatnu gemar,.',

Al Firyabi, Al Hakim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di
dalam sunan-nya meriwayatkan -dari Ibnu Abbas: "Bahwa ia
membaca: i'$ql +ryj\'e ;l +t *i;g-itt :j,-,Hid\ Jit tflt (Nabi itu
(hendalcnya) lebih utama bagi orang-orang mulonin dari diri mereka
sendiri dan dia adalah bapak mereka, sementara isteri-isterinya
adalah ibu-ibu merelm)."

,* 6fr 'ei)i d A ai i*+ie,j!t ;vfi sy

i,*. -Ai.y:;1[@ W6t4 r|(fi\; A
'^1r;br-JV(r-$ib
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"6i; 
d $ :j oe #rXie 3A -$ -,(,$K{" ;fi

irt ; {i} d {e;t @ t$_il.:, c;{,fr i,t4)

6;) J y,$ii {ir $6f y} rr,fi -: i,fiiS'r;St 35.

Wa K iG{ r;;; j;14'&Tt'i'6 iJ, @F

of-iA"iccu$r;3."rt-i,Jfr l$ifr$;irfrj
"^3Ji w rt Urcx il & urj; @ sb J$&j.

'i fr e 
^ibi,i# 

\j,( fij@ ti,i $yQWt15(;9

$a;fiei'97!*i<,3;
@ d# Jf,iiJ $,F, jg;fr a jij

'"#)r'^; -K,"il tr r;;'{rliJ 4,ir u
@6;{i$jii:iq

'cDan (ingatlah) ketika Kami mengombil perjanjian dari nabi-nabi
dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahir4 Musa dan Isa putera
Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang

.teguh, agar Dia mcnanyakan kepada orang-orang yang benar
tentang kebenaran mereka dan Dia mcnyediakan bagi orang-orang

kaJir silcsa yang pedih. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah
akan nikmatAllah (yang telah dihurniahan) hepadamu ketika
datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan hepada

l3Cr..,ls

K;-,sit#
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mereka angin topan dan tentqra yang tidak dapat kamu melihatnya.

Dan adalah Allah Maha Melihat akan apayang kamu keriakan.

(Yailu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari

bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu

naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka

terhadap Allah dengan bermacam-mscam purbasangka. Di situlah

diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatrnya) dengan

goncangan yang sangal Dan (ingatlah) hetika orang-orang

munaJik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata,

'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan

tipu daya' Dan (ingatlah) hetika segolongan di antara mcreka

berkata, 'Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat

bogimu, maka kembalilah kamu.'Dan sebagian dari mereka minta

izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata,

'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).'

Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidah terbuka, mereka tidak lain
hanyalah hendak lari Kalau (Yatsrib) diserang dari segala

penjuru, kemudian diminta kepada mereka sapaya murtad, niscaya

mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan menunda untuk
murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat. Dan

sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah:
'Mereka tidak akan berbalik he belakang (mundur).' Dan adalah

p erj anj ian deng an AAah akan diminta p ertangg ung an j awabny a
Katakanlah, 'Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika
kamu melarikan diri dari keruatian atau pembunuhan, dan jika

(kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap

kesenangan kecuali sebentar saja' Katakanlah, 'Siapakah yang

tiapat mclindungi kamu dari (takdir) Altah jika Dia menghendaki

bencana atas;mu atau ncnghendaki rahmat untuk dirimu?' Dan
orang-orang munaJik itu tidah memperoleh bagi mereka pelindang

dan tidah pula penolong selain Allah, " (Qs. Alzaab l33lt 7-17)
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Firman-Nya, ;ila'pi{r'u6{; s$ loan (ingatlah) ketika

Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi). 'Amil pada zharf-nya

dibuang, yaitu Jil (ingatlah). Seakan-akan dikatakan: Hai nabi,

bertakwalah kepada Allah, dan ingatlah, bahwa Allah telah

mengambil perjanjian dari para nabi. Qatadah berkata, "Allah
mengambil perjanjian dari para nabi secara khusus, yaitu saling

membenarkan di antara ses.rma mereka dan saling mengikuti."

Muqatil berkata, "Allah mengambil perjanjian dari mereka untuk

menyembah Allah, menyeru manusia kepada penyembahan Allah,

saling membenarkan di antara sesama mereka (para nabi), dan loyal

terhadap kaum mereka." r3o*tt adalah ijr 6re4an;ian), ada juga yang

mengatakan, bahwa 8U*lt adalah pernyataan dengan Atlah. Pendapat

yang pertama lebih tepat. Penjelasannya pemah dipaparkan.

Kemudian Alla.h S mengkhuuskan penyebutan sebagian nabi

setelah penyebutan secara umum yang mencakup mereka dan yang

lainnya. Allah berfirman, €. A,46fi'ei)j d A 6,9 gon
dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim,' Musa dan Isa putera

Maryam). Alasan dikhususkannya penyebutan ini adalah untuk

memberitatrukan, bahwa mereka mempunyai kelebihan kemuliaan dan

keutamaan, karena mereka termasuk para nabi yang mendapat syari'at
yang terkenal, dan termasuk para rasul yang mempunyai keteguhan

hati. Didahulukannya penyebutan Nabi kita S kendati pun masa

beliau belakangan adalah sebagai penghormatan dan pemuliaan

baginya. Az-Zajjaj berkata, "Pengambilan perjanjian itu ketika mereka

dikeluarkan dari sulbi Adab seperti benih."

Kemudian Allah menegaskan perjanjian yang telah diambil-
Nya dari para nabi dengan mengulangi penyebutannya dan

menyifatinya dengan sifat teguh, Allah berfirman, q &r.(,frt
W (dan Kami telah mengambil dari mer'eka perjanjian yang

teguh), yakni perjanjian yang kuat untuk dilaksanakan sesuai dengan
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apa yang telah Allatr ambil dari mereka. Bisa juga bahwa Allah

memang telah mengambil dua kali perjanjlan dari mereka, yaitu

mengambil perjanjian atas mereka yang hanya berupa perjanjian yang

tidak disertai sifat kokoh dan teguh, kemudian mengambil lagi

perjanjian atas mereka untuk kedua kalinya yang berupa perjanjian

yang kuat lagi kokoh. Ayat ini serupa dengan firman-Nya, 'fi1':3i5
"r:A'& t4"r i:J 3':.t''P it;'*'t&i i.? i rUt5til'4i ei
,il"#i -, (Dan (ingatlah), kettka Atlah mengambil perjaniian dari
para nabi, 'Sungguh, apa saja yang Aht berikan kepadamu berupa

Kitab dan hikrnah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang

membenarlran apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-

sungguh beriman kepadarrya dan menolongnya. '. (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 81).

Laam yang terdapat di dalam firman-Nya, e $-{Ai'fi|-
Cn (agar Dia menanyaknn kcpada orang-orang yang benar

ientang kebenaran mereka) adalah laam kay, yakni iLl- Efl lagar
supaya Dia menanyakan) kepada orang-orang yang benar dari

kalangan para nabi tentang kebenaran mereka dalam menyampaikan

risalah kepada kaum mereka. Di sini terkandung ancaman bagi selain

mereka, karena bila mereka saja ditanya tentang itu, maka apalagi

selain mereka. Ada juga yang mengatakan, yakni: agar Dia
menanyakan kepada para nabi tentang jawaban kaum mereka terhadap

mereka, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya,

*5€1;Xi 4t:l"io.$'1ft5f, (Maka sesungguhnya Kami
akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada

merelra dan sesungphnya Kami aknn menanyai (pula) rasul-rasul
(Kami). (Qs. Al A'raaf [7]: 6). Bisa juga laam tadi terkait dengan

kalimat yang dibuang, yakni: Jq $.t'Sa pia rnelakukan itu agar

Dia menanyakan...).

$tiS risiL{\ gm Dia menyediakan bagi orang-orans

lrafir silrsa yang pedih), kalimat ini di- 'athf-kan(dirangkaikan) kepada
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apa yang ditunjukkan oleh kalimat: u-6.+i2)i'S;:i- (agar Dia

menanyalmn kepada orang-orang yang benar), karena perkiraannya

adalatr: Dia memberi ganjaran kepada orang-orang yang benar dan

menyediakan siksa bagi orang-orang yang kafir. Bisa juga di-'athf'kart

kepada 6ilt mr"rra maknanya: Dia menegaskan kepada para nabi

agar menyeru kepada agama-Ny4 agar memberi ganjaran bagi orang-

orang yang beriman dan menyediakan siksa bagi orang-orang yang

kafir.

Ada juga yang mengatakan, batrwa pada redaksi yang kedua

ini ada kalimat yang dibuang yang merupakan penimpal redaksi yang

pertama, dan pada redaksi yang pertama ada yang ditetapkan sebagai

penimpal pada redaksi yang kedua, perkiraannya: agil Dia

menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran

mereka lalu memberikan ganjaran kepada mereka, dan agar Dia

menanyakan kepada orang-orang kafir tentang jawaban'mereka

terhadap para rasul mereka, dan Dia menyediakan bagi mereka siksa

yang pedih

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini di-'athf-kan
(dirangkaikan) kepada kalimat yang dibuang yang sebagai 'amil pada

kalimat 'Sii$- sebagaimana yang telatr kami sebutkan. Bisa juga

redaksinya telatr sempurna pada kalimat: e.*" e u-6-4fb\i S;fr-
(agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang

kebenaran mereka), sehingga kalimat: t fi-i;V (dan Dia
menyedialran bagi orang-orang lm/ir) sebagai kalimat permulaan

untuk menerangkan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir.

-K{" $t'^:AtlS.l V,:ir-iiq.ji (Hai orans-orans yans

beriman, ingatlah akan nilonat Allah (yang telah dikurniakan)

kepadamu). Ini penegasan perintah bertakwa kepada Allah, karena

dengan takwa itu tidak ada lagi rasa takut terhadap seorang pun.

Kalimat K& Qrepadamu) terkait dengan 'ii4 Ala itu sebagai
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mashdar, atau dengan kalimat yang dibuang bila itu sebagu haal,

yakni: # *.9 (yang telatr dikurniakan kepadamu).

Maka ?A'#eil ltctitra datang kepadamu tentara-tentara)

adalalr: ":9i+ $3;V iF7 Getika datang kepadamu tentara-tentara). Ini
adalatr zharf (keterangan waktru) untuk 'ii,4 atau untuk kalimat yang

diperkirakan sebagai 'amil pada kalimat -Ktri, atau untuk kalimat
yang dibuang, yaitu: fii lingatlah). Yang dimaksud dengan tentara-

tentara ini adalah pasukan tentara koalisi (pasukan-pasukan yang

bersekutu dengan kaum musyrikin Mekah) untuk menyerang

Rasulullah # dan memerangi di Madinah. Yaitu dalam suatu

peperangan yang dikenal dengan sebutan perang khandaq (perang

pari|. Mereka itu adalah: Abu Su&an bin Harb beserta pasukan

Quraisy-nya yang disertai ribuan lainnya, Uyainah bin Hishn Al
Fazai beserta kaumnya dari Bani Ghathafan, Bani Quraizhah dan

Bani An-Nadhir. Mereka mengepung kaum muslimin dengan sangat

ketat sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam ayat-ayat di sini.
Perang ini terjadi pada bulan syawwal tahun kelima setelatr hijrah,
demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Wahb dan Ibnu Al
Qasim mengatakan dari Malik, bahwa perang itu terjadi di tahun

keempat. Para ahli serajah telah memaparkan peristiwa ini yang

memang sangat terkenal, maka kami tidak berpanjang lebar

memaparkannya di sini.

Or;*efr Qatu Kami kirimkan trepada ryeyetra angin
topan). Kalimat ini di- 'athf-kan (dirangkaikan) kepada '&'$, (datang
kepadamu). Mujahid berkata, *Yaitu angin timur. Angin itu
menghembus pasukan sekutu itu ketika perang Khandaq hingga
menghempaskan periuk-periuk mereka dan merabut tenda-tenta

mereka." Ini ditunjukkan oleh riwayat shahih dari Nabi #, yang mana
beliau bersabda, )ril\3v afudlS #V b;n @tu ditolong dengan

angin timur, dan kaum 'Aad dihancurkan dengan angtn barat).
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Yang dimaksud dengan lAi; { 6jii ldan tentara yang tidak

dapat kamu melihatnya) adalatr para malaikat. Para mufassir

mengatakan, bahwa Allah mengirimkan para malaikat kepada mereka,

lalu mencabut pasak-pasak tenda dan mematahkan tiang-tiang tenda

mereka, mematikan api-api merek4 menghempaskan periuk-periuk

mereka, dan membuat kuda-kuda berkeliaran. Allah juga

mengirimkan rasa takut kepada mereka, sementara para malaikat

memperbanyak takbir di segala sisi pasukan, sampai-sampai

pemimpin sqtiap pasukan mengatakan kepada kaumny4 "Wahai Bani

Fulan, kemarilah kalian kepadaku." Setelah mereka berkumpul, ia

berkata lagi kepada mereka, "Selamatkan diri kalian, selamatkan diri
kalian."

$;-'ofi,JiLili:t4 (Dan adatah Allah Maha Melihat

akan apa yang kamu lcerjakan). Jumhur membacanya 'oJ7i, dengan

taa', yah,rri: apa yang kalian kerjakan, watrai kaum muslimin, yang

berupa pengaturan strategi perang, penggalian parit, permohonan

tolongan kalian kepada-Nya dan tawakkalnya kalian kepada-Nya.

sementara Abu Amr membacany a:'qfu-(apa yang mereka kerjakan),

dengan yaa', yakri apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir yang

berupa pembangkangan terhadap Allah dan Rasul-Nya serta bersekutu

untuk melawan kaum muslimin dan mengepung mereka dari segala

'&; e {;+3y qraitul trBtita mereka datang kepadamu dari
atasmu)t. 5l ini dan yang setelatrnya adalah badal dari ,l yang

pertama, 'amil-nya untuk yang ini adalah 'amil lurfittk yang itu. Ada
juga yang mengatakan, bahwa i1 ini posisinya nashab karena ada

kalimat yang dibuang, yaitu $i Gngatlah). Makna {i; a g*t
atasmu) adalatr dari atas lembatr, yaitu dari arah timur. Kelompok
yang datang dari arah ini adalatr Ghathafan di bawah pimpinan mereka

Uyainah bin Hushain, disertai juga oleh Hawazin yang dimpimpin
oleh Auf bin Malik, penduduk Najed yang dipimpin oleh Thulaihatr
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bin Khuwalid A1 Asadi. Lalu bergabung pula bersama mereka Auf bin

Malik dan Bani An-Nadhir.

Makna &6U (dan dari bawahmu) adalah dari bawah

lembah dari arah barat, yaitu dari arah Mekah, mereka adalatr

Quraiasy yang dipimpin oleh Abu Suffan bin Harb, lalu bergabung

pula bersamanya Abu Al A'war As-Sulami yang disertai Huyay bin
Akhthah sang yahudi dari kaum yahudi Bani Quraizhah, lalu mereka

datang mengarah ke khandaq. Bersama mereka turut pula Amir bin
Ath-Thufail.

Kalimat Sii ;bSlb (dan t@titu tidak tetap tagi
penglihatan(mu)) di-'athf-kar^ (dirangkaikan) kepada yang

sebelumny4 yakni: tidaklah engkau mengarahkan pandangan ke suatu

arah kecuali kau lihat musuh sedang mengarah dari setiap penjuru.

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya dalah terbelalak
karena takut dan bingung.

'44A|3firt ;+t (dan hatimu naik menyesak sampai ke

tenggorolranl, 'f,4,{rt adatah jamak dari i'fr;r, yaitu bagian dalam

kerongkongan. Yakni: naiknya hati dari tempatny4 dan karena panik
dan takutnya hingga mencapai tenggorokan. Seandainya

kerongkongan itu tidak sempit bagi hati, sementara hati telah naik
hingga ke ujung tenggorokan, tentulah hati itu akan keluar darinya.

Demikian yang dikatakan oleh Qatadah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalatr bentuk ungkapan

kiasan yang biasa berlaku di kalangan orang Arab, walaupun

sebenarnya hati itu tidak naik ke tempat tersebut dan tidak akan keluar
dari tempatnya. Akan tetapi hanya gambaran perumpamaan tentang

kegalauan dan kerisauannya.

Al Farra' berkata" "Maknanya: bahwa mayoritas mereka

merasa takut dan bingung. Tanda takut itu bila semakin meningkat,

maka paru-patu akan mengembang, bila telah mengembang, hati naik
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ke tenggorokan. Karena itulah dikatakan bagi orang yang penakut:

i?J' 'nllit(dia ketakutan -kata kiasan).

U;AiJiU'qfu; (dan kamu menyangka terhadap Allah dengan

bermacam-macam purbasangka), yakni dugaan yang bermacarnn-

macam, sebagian menduga pertolongan dan mengharapkan

kemenangan, sebagian lagi menduga sebaliknya. Al Hasan berakta,

"Orang-orang munafik menduga bahwa Muhammad dan paru

sahabatnya akan dihabiskan hingga tuntas. Sementara orang-orang

beriman menduga bahwa beliau akan menang." Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa ayat ini khithab untuk orang-orang munafik.

Yang lebih tepat adalah.apa yang dikatakan oleh Al Hasan, jadi

khithab ini bagi yang menampakkan keislaman secara ulnurn, baik itu

orang beriman maupun orang munafik.

- Para ahli qira'ah berbeda pendapat mengenai alif pada latazll-

W(. Nffi', Ibnu Amir dan Abu Bakar menetapkannya baik ketika

washal maupun waqaf. Qira'atr ini diriwayatkan juga dari Abu Amr

dan A! Kisa'i. Mereka juga berpedoman dengan bentuk tulisan di

dalam Mushaf Utsmani dan semua mushaf di semua negeri, karena

alif iru dicantumkan pada semuanya itu. Qira'ah ini dipilih oleh Abu

Ubaidah, hanya saja ia mengatakan, *Tidak selayaknya pembaca

menggabtrngkan qira'atr setelahnya" tapi waqaf padanya." Mereka
juga berpedoman dengan apa yang terdapat di dalam sya'ir-sya'ir

orang-orang Arab yang seperti ini.

Sementara itu, Abu Amr, Hamzatr, Al Jahdari dan Ya'qub

membacanya dengan membuang alif ittt baik ketika washal maupun

waqaf. Mereka mengatakan, bahwa itu merupakan tambahan dalam

penulisan sehingga dituliskan demikian, namun itu tidak hanrs

dilafaztrkan (tidak harus diucapkan). Adapun yang tedapat di dalam

sya'ir, maka diboleh di dalamnya karena terpaksa apa yang tidak

dibolehkan pada selain sya'ir.
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Adapun Ibnu Katsir, An-Nasa'i dan Ibnu Muhashin
membacanya dengan menetapkan atifkenka waqaf danmembuangnya
ketika washal. Qira'ah ini adalah rajih berdasarkan sudut pandang
bahasa Arab. Alif ini yang disebut oleh para ahli nahwu sebagai alif al
ithlaq. Pembahasan tentang ini cukup dikenal di dalam ilmu natrwu.

Demikian juga perbedaan qira'atr pada rafazh '{rx)i 
@yat 66)

dan,, Lli @yat 67) sebagaimana yang nanti akan dikemukakan di
akhir surah ini.

4,3"9it5!ta$, (Di situtah diuji orang-orang mukmin).
Zharf-nya manshub karena fi'l yurg seteralrnya. Ada juga yang
mengatakan, bahwa manshub-nya itu karena $t$E,namun pendapat ini
dinilai lemah oleh Ibnu Athiyyatr. Ini adalah zharf makan (keterangan
waktu), dikatakan U.g untgk tempat yang jauh sebagaimana
dikatakan ti,i untuk tempat yang dekat, dan 6tii untuk tempat yang
pertengalran (antara jauh dan dekat). Bisa juga sebagai zharf zaman
(keterangan wakatu), yakni: pada waktu itu diujilah orang-orang yang
beriman. contohnya dengan pengertian ini adalah ucapan seorang
penyair,

'64t i:3;ui)W ;riKt::^s5 z*w :;l<t\ tSy

*Ketilm urusan-urusan sudah semakin besar dan semabin rumit,

Maka di saat itulah mereka menyatakan, dimana tempat
perlindungan.',

Yakni: +.4 qt $, Oada waktu itulah). Maknanya, bahwa di
tempat itu, atau di waktu itu, orang-orang yang beriman diuji dengan
rasa takut, peperangan, kelaparan, pengepungan, dan pertempuran,
agarjelas yang mukmin dari yang munafik.

6-S tl;$$ (dan digoncangtcan (hatinya) dengan
goncangan yang sangat). Jumhur membacanya: 'glh dengan
dhammah pada zaay yang pertama dan rrasrah pada zaai, yang kedua

TAFSIR FATHUL QADIR



sebagaimana bentuk asalnya untuk yang mabni lil mof'ul.

Diriwayatkan dari Abu Amr bahwa ia membacanya dengan lasrah

pada zaay yang pertama; Az-Zamakhsyari meriwayatkan darinya,

bahwa ia membacanya dengan isymam dengan lasrah. Selanjutrya,

Jumhur membacanyu, $$-r, dengan kcsrah pada zaay yang pertama.

Sementara Ashim, Al Jahdari, dan Isa bin Umar membacanya dengan

fathah.

Az-Zajjaj berkata, "setiap mashdar dart fi'l mudha'af yang

mengikuti waznlpola itfri t"utu-boleh dengan kashrah dan boleh

dengan fathah. Seperti: \iii'^!ii3 aan S$t'gli Namun dengan

kasrah lebih baik."

Ibnu Salam berkata, "Makna $i)adalahdigoncangkan dengan

rasa takut dengan goncangan yang keras." Adh-Dhahhak berkata,

"Yaitu terdesaknya mereka dari tempat mereka sehingga tidak ada lagi

yang tersisa bagi mereka kecuali bagian parit." Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya: mereka benar-benar terguncang dan

kacau balau, di antara mereka ada yang terguncang diriny4 dan ada

yang terguncang agamanya.

3{; 6.}-:.irjiSt}e-*t 3;23b (Dan (ingattah) t@titw

orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam

hatinya berkata), kalimat ini di-'athf-l<an (dirangkaikan) kepada i[)
Si {t$ ga" t@titw tidak tetap lagi pengtihatan(mu). Penyakit di

dalam hati adalah keraguan, dan yang dimaksud dengan orang-orang

munafik adalah Abdullah bin Ubay dan kawan-kawarurya, sedangkan

yang dimaksud orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit

adalah orang-orang yang ragu dan bimbang.

,tv;xit:;re (Ailah dan Rasul-Nya ti/ak menjaniikan

kepada lrami) pertolongan dan kemen&gffi, 6ii$1,(melainkan tipu

dayo), yakni perkataan yang bathil. Orang-orang yang mengatakan ini

ada sekitar tujuh puluh orang dari kalangan orang-orang munafik dan
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para pengragu. Perkatznn yang diceritakan dari mereka ini sebagai

penafsiran dari "sangkaan" tersebut, yakni: orang-orang itu
menyangka dengan sangkaan ini sebagaimana orang-orang mukmin

menyangka pertolongan dan tingginya kalimat Allah.

'&KIY i6iy (Dan (ingattah) ketitra segolongan di antara

merelm berkata), yakni dari orang-orang munafik. Muqatil berkata,

"Mereka adalah Bani Salim dari kalangan kamu munafik." As-Suddi

berkata, "Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan kawan'kawannya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah Aus bin Qibthi dan

kawan-kawannya. Kata arl{E Airu sebagai sebutan satu orang atau

lebih.

. Perkataan yang dikatakan oleh golongan ini adalatr: $j;-j;11.
K p* (Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat

bogimu), yakni tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian di sini di
dalam lasykar ini. Abu Ub4id berkata, ";j"- adalah nama wilayall
dimana kota Nabi $ adalah berada di salah satu sisinya." As-Suhaili

berkata, "Disebut Yatsrib, karena orang yang bertempat tinggal di
sana dari kaum Amaliqah bernama Yatsrib bin Umail."

Jumhur membacany", g ititiT, dengan fathah pada miim.

Sementara Hafsh, As-Sulami, Al Jahdari dan Abu Haiwah

membacanya: fJi6{, dengan dhammah karena dianggap sebagai

mashdar dari ftfi - i61. Sedangkan menurut qira'atr yang pertama

maka dianggap sebagai ism malmn (sebutan tempat).

WE (malm kembalitah kamu), yakni: kembalilah ke rumah-

rumah kalian. Mereka menyurutr untuk melarikan diri dari pasukan

Nabi $. Demikian ini karena Rasulullatr # dan kaum muslimin saat

perang Khandaq, mereka keluar hingga terdesak, sementara parit

berada di antara mereka dan pasukan musuh, maka orang-orang

munafik berkata, "Tidak ada lagi tempat tinggal di sini," dan mereka
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menyuruh orang-orang untuk kembali ke rumah-rumatr mereka di

Madinatr.

'41frb,; i$,::y (Dan sebagian dari mereka minta izin

lrepada Nabi (untuk lcembali pulang), kalimat ini di-'athf-kan
(dirangkaikan) kepada '&W J6 (segotongan di antara mereka

berkata). Yalari: meminta izin untuk kembali pulang ke rumah-rumatr

mereka. Mereka ini adalah Bani Haritsatr dan Bani Salamah.

Kalimat i,JL@r"So" berkata) sebagai badal (pengganti) dari
tti*- (minta izin), atau haal, atankalimat permulaan sebagai jawaban

atas pertanyaan yang diperkirakan. Perkataan yang mereka katakan itu
adalalr: W1i.irylSttunssrhnya rumah-rumah kami terbukn (tidak

ada penjaga). yakni terbuka tanpa ada penjaga dan pencegah dari

musuh. Az-Zajjaj berkata, "Polanya 'fy"S - W - ')yl--'otKit'71.
Dikatakan'y:* b X.. (rumah-rumah terbuka). ini adalah kata ma s hdar."
Mujahid, Muqatil dan Al Hasan berkata, "Mereka mengatakan,

"Rumatr-rumatr kami sepi, kami khawatir dimasuki para pencuri'."

Qatadah berkata, "Mereka mengatakan, 'Rumatr-rumah kami dekat

dengan musuh, dan kami merasa tidak aman tentang keluarga kami'."
Al Harawi berkata, "setiap tempat yang tidak ada penjaganya dan

tidak ada penutupnya maka disebut "rt|i.' Asal makna'ir11eA adalah

celah, kemudian digunakan rmtuk sesuatu yang bercelah. Maksudnya
adalatr: blb bt:S (bercelah).

Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Abu Raja' Al 'Aththaridi
membacanyu, iy, dengan kasrah pada wawu. Aninya berdinding
pendek. Al Jauhari. berkata, "?;it adalatr setiap kondisi yalfg

dikhawatirkan darinya tedadi serangan atan perang." An-Nuhas
berkata, "Dikatakan 6r3;jr t*l apabila tempat itu jelas terbuka
(nenggang; gampang diserang). Dan dikatakan;;Uir syt apabila jelas

celatr dari penunggang kuda itu."
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Kemudian Allah $ menyangkal mereka dengan firman-Ny4

,4,'re6 (Dan rumah-rumah itu setrati-trali tidak terbuka).

Allah @ mendustakan mereka mengenai apa yang mereka sebutkan
itu. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai haal Q<eterangan
kondisi).

Kemudian Allah menerangkan sebab mereka meminta izin daq
apa yang mereka kehendaki dari itu. Allah berfirman, iV-Jf,j-jo|
(merelra tidak lain hanyalah hendak lari), yakti: tidak lain yang
mereka inginkan hanyalatr melarikan diri dari peperangan itu. Ada
juga yang mengatakan, bahwa maksudnya: tidak lain yang mereka
inginkan hanyalah melarikan diri dari agama.

Cr$i&{q' jj (Kalau (Ya*rib) diserang dari segata
penjuru), yakni rumah-rumah mereka, atau: Madinah. l[iiti adalatr
sisi-sisi, jarnak d*i'F,yaitu sisi dan arah. Maknanya: kalau rumatr-
rumah mereka, atau Madinatr, diserang dari segala penjuru, bukan
hanya dari sebagiannya saj4 lalu kesulitan berat ini pun menimpa
mereka, negeri mereka diporak-porandakan dan kehorrratan dan
rumalr-rumatr mereka dihancurkan,'13jl$ rt Qremudan diminta
kepada mereka supaya murtad) dari sisi lain ketika tururmya kesulitan
berat ini, (;9 (niscrya mereka mengerjakannya), yakni
mendatanginya, atau memenuhinya. Makna 3r3ji adalah belperang
karena fanatisme, demikian yang dikatakan oleh Adh-Dhalrhak, atau
mempersekutukan Allah dan kembali kepada kekufuran yang selama
ini mereka sembunyikan dan hanya menampakkan sebalikny4
demikian yang dikatakan oleh Al Hasan.

Jumhw membacanya. L6fl, dengan madd, yakni: niscaya
mereka memberikannya dari diri mereka. Sementara Nafi' dan Ibnu
Katsir membacanya dengan qashr, yakni: niscaya mereka
mendatanginya (memenuhinya).
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GJfriySt72 ldon mereka tiada akan menunda untuk

murtad itu melainkan dalam waldu yang singkar), yakni di Madinah

setelah datangnya "r$t itu, kecuali hanya sebentar saja hingga

akhirnya mereka dibinasakan. Demikian yang dikatakan oleh Al
Hasan, As-Suddi, Al Farra' dan A1 Qutaibi. Mayoritas mufassir

mengatakan, bahwa maknanya: tidaklah mereka menahan diri dari

fitnatr syirik kecuali hanya sebentar saja, bahkan mereka bersegera

mengikutinya dengan penuh kecenderungan kepadanya. Mereka tidak

menahan diri darinya kecuali karena adanya permintaan itu kepada

mereka, dan untuk memenuhi itu tidak beralasan bahwa rumah-rumah

mereka saat itu sedang terbuka, karena memang nrmah-rumah mereka

sebenarnya dengan begitu telatr terbuka, sebagaimana mereka

beralasan untuk tidak memenuhi perintah Rasul dan perang

bersamanya, dengan alasan bahwa rumah-rumah mereka terbuka,

padahal rumah-rumah mereka tidak terbuka

Kemudian Allah & menceritakan tentang mereka, yaitu janji

mereka sebelum itu yang berjanji kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa

akan tetap teguh bertahan di peperangan dan tidak akan mundur

darinya. Alrah berfirman, j.frii iS;,_{ fr ufr'b@ 13( iij <or"
sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah:
'Merelra tidak akan berbalik lce belakang (mundur).) Yakni sebelum

perang Khandaq dan setelah perang Badar. Qatadah berkata,

"Demikian itu, karena mereka tidak mengikuti perang Badar, dan

mereka melihat kemuliaan dan pertolongan yang dianugerahkan Allatr

kepada para peserta perang Badar, maka mereka berkata, 'Seandainya

Allah memperkenankan kami mengikuti perang, niscaya kami akan

berperang.' Mereka itu adalatr Bani Haritsah dan Bani Salarrah."

&i;t"it'tt(s (Dan adatah perjanjian dengan Allah atran

diminta pertanggungan jawabrrya), yakni 'ljf-\ir, (akan diminta

pertanggungan jawabnya), dan pelakunya akan dituntut agar

memenuhinya, lalu akan dibalas karena tidak dipenuhinya itu.
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,#t j +A <;,3ii t't 3ffr'ff- i,i (Katatrantah,' Lari itu
sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melariknn diri dari
lrematian atau pembunuhan), karena orang yang telah tiba ajalnya
maka ia akan mati atau terbunuh, baik ia melarikan diri maupun tidak.

ry Sftt iJ $ (dan iila (kamu terhindar dari kematian)

lramu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja),

yakni: W V!fi (kesenangan sedikit saja) atau W 6u;:(sebentar saja)

setelah merela melarikan diri hingga ajal menjempur mereka, dan

setiap yang akan datang adalah dekat.

Jumhur membacanyu, ';ri*, dengan faa'. Sementara Ya'qub
Al Hadhrami dalam riwayat As-Saji darinya membacanya dengan

yaa'. Dalam sebagian riwayat disebutkan: ti3*t I, dengan membuang

nuun sebagai 'amil trfiik t'i,|. Berdasarkan qira'ah Jumhur, hal ini
dibuang.

r;i t$r',irt 
LLa{U K6-"$ f, i 3 (Katatrantah,'siapatrah

yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jilu Dia
menghendaki bencana atasmu), yakni kebinasaan atau kekuarangan

harta atau kegersangan atau penyakit.

'-^ZKr1$5 @to" menghendaki rahmat untuk dirimu),yakni
merahmati kalian dengan kesuburan, pertolongan, kesehatan dan

sebagainya.

9j$*iAiL't#,-{t (Dan orang-orang munafik itu tidak
memperoleh bagi mereka pelindung selain Allah) yang akan
melindungi mereka. $-;'{t (dan tidak pula penolong) yang akan

menolong mereka dari adzab Allah.

Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim di dalam

Ad-Dala'il meriwayatkan dari Abu Maryarn Al Ghassani: "Bahwa
seffihg baduy berkat4 'Wahai Rasulullah, apa awal kenabianmu?'

Beliau menjawab, #q ',#t 'ie JA vS Oqelr ..;, 'ni' 'll1 gUatt
mengambil perjanjian darilu sebagaimana tnengambil perjanjian-
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Derianiian dari oara nabi\. Kemudian beliau membacakan ayat: 3tt
'nii?LX ,l 6) ,# &fi'eiLi 3 ni 6;r @';,;!1 n6fi
'W G.41Oi" (ingattah) kctttra&ami mengambil perianjian dari

nabi-nabi.dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa

putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari merefta perianjian

yang teguh); ,f.r tit ,# cib,(i& 
"* 

l* *'i>,iP ,'"*tv,,iP:t
ber:el Ur: vb) q b tf t;l W6 e'*5 *b '&, ,#, itt Jv:'pl b?7

g6.fr i;oi 'i ldan doa lbrahim: (utuslah untuk mereka sesorang rasul

dari lralangan merefta. (Qs. Al Baqarah l2l: 129)); berita gembira

yang disampaikan oleh Isa bin Maryam; dan ibunda

Rasulullah S pernah bermimpi di dalam tidurnya, bahwa dari antara

kedua lrakinya lceluar pelita yang diterangi oleh istana-istana

Syam)."1

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
,,Dikatakan, .wahai n*"t"ttutr, kapan diambilnya perjanjianmu?'

Beliau menjawab, )r,4t3 d, '* ii-ti (Ketit@ Adam masih di antara

roh danjasad)."

AlBazz,a4Ath-Thabarani di dalam Al Ausath dan Abu Nu'aim

di dalam Ad-Dala'il meriwayatkan darinya ia berkata, "Dikatakan,
.wahai Rasulullah, kapan engkau menjadi llrabi?' Beliau bersabda,

);;zJti 7;1t tn?tTi ftetitca Adam masih di antara roh dan iasaA.-g

Mengenai ini masih ada hadits-hadits lainnya yang sebagiannya

shahih.

' Hosar, disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma', 81224, dan ia

mengatakan, ,.Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya tsiqah.";

Disebutkan oleh Al Albani di dalam ShabihAl Jami',224.

' Shahih, disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma', 8D23, dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah para

perawi Ash-Shahih)' Adapun hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzan

ada kelemahan pada sanadnya; Disebutkan juga oleh Al Albani di dalam Shahih Al
Jami',4581.
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Al Hasan bin Sufran, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Abu
Nu'aim di dalam Ad-Dala'il, Ad-Dailami dan Ibnu Asakir
meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Hurairatr,
dari Nabi g mengenai firman-Nya, fi$li:iti'u|fi 3$ (Dan
(ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi) al
aayah, beliau bersabda, #te, erti,pt C ;i$ jSt t;l pam
adalah nabi pertama yang diciptalcnn, dan yang teralchir diutus). Jadi
beliau lebih dulu diciptakan sebelum mereka (nabi-nabi yang lain)."e

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalw Adh-Dhahhak, dari
Ibnu Abbas, ia berkat4 " i{+ Qterjanjian mereka), yalari #W
(perjanjian mereka)."

Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Ath-
Thabarani meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas
mengenai firman-Ny a, r6+'cilli'u 6 iJ 3$ 1o an (ingatl ah) ke t i tu
Kami mengambil perjanjian dari nabi-nab), ia berkata,
"Sesungguhnya Allah mengambil perjanjian para nabi atas kaum
mereka."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menshahihkannya, Ibnu
Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi, keduanya di dalam Ad-
Dala'il, serta Ibnu Asakir, dari beberapa jalur, dari Hudzaifah, ia
bertutur, "sungguh aku telatr melihat kami pada malam berhimpunnya
pasukan sekutu. Saat itu kami sedang berbaris duduk. Sementara Abu
Suffan dan pasukan sekutu yang bersamanya berada di atas kami, dan
Bani Quraidhah dari kalangan yahudi berada di bawatr kami. Kami
sangat mengkhawatirkan wanita-wanita dan anak-anak kami. Apalagi
malam itu memang sangat gelap dan sangat dingin, sementara angin
bertiup sangat kencang dengan suara-suara anginnya yang seperti

' Dha'i7 dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafsirny a, 31469, dari riwayat
Ibnu Abi Hatim, dan ia mengatakan, "sa'id bin Basyir ada kelemahan padanya.";
Dicantumkan juga oleh Al Albani di dalamAdh-Dha'ifah,66l.
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suara petir, dan gelapnya yang amat sangat telah membuat orang di

antara kami tidak dapat melihat jarinya sendiri.

Kemudian orang-orang munafik meminta izin kepada

Rasulullah #, 't U. b. 6 W Gl. ",n 'rJfi- (dengan berlcata,

'sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (idak ada penjaga).'

P adahal rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbulca). Da11. setiap orang

yang meminta izin, beliau mengizinkannya. Mereka membuat antrian

untuk itu sehingga yang tersisa hanya tiga ratus orang atau sekitar itu.

Setelah itu Nabi $ berdiri dan melewati kami satu persatu,

sampai beliau melewatiku. Aku tidak mengenakan selimut yang dapat

menahan dingin, kecuali kain istriku yang hanya sampai di kedua

lututku. Lalu beliau mendekatiku, sementara aku sedang bersimpuh di

atas lututku, beliau berkata, tlLo # (Siapa ini?). Aku pun menjawab,

'Hudzaifah.' Beliau berkata, fii-i, (Hudzaifah?). Lalu aku merapat ke

tanah karena menahan lapar dan dingrru dan aku berkata, 'Benar,

wahai Rasulullah.' Dan aku menahan diri untuk tidak berdiri. Lalu

beliau berkata, F (Beralilah), maka aku pun berdiri. Lalu beliau

bersabada, ?Ft fr d.V ,# p$t e $t?i3y(Sesungguhrrya ada berita

pada lraum itu, maks bav,alah berita kaum itu kepadaht). Padahal aku

adalatr orang yang paling khawatir dan paling kedinginan. Maka aku

pun keluar, Lalu Rasulullah $ berdo'a, * ;yi ld;J3- ,f ;y tSi,:; i^{lt
# U *2F ;yt )y.tL3 fj N- l*5 Va Allah, lindungilah ia dari

depannya, dari belakangnya, dari samping kanannya, dari samping

kirinya serta dari atasnya dan bawahnya). Demi Allah, ketika do'a

Nabi telatr selesai, Allah mencabut dari hatiku segala ketakutanku dan

menghilangkan dari badanku segala rasa dingin yang menimpaku.

Ketika aku berangkat, beliau berkata, ?Ft e'c;$i1lt ,fr.b u-

6y ,p ({t lWahai Hudzaifah, ianganlah kamu melahtkan ti.ndakan

apa pun terhadap kaum itu sarypai kamu kcmbali lagi kepadaht).

Lalu aku pun berangkat di bawatr kegelapan sampai aku memasuki
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pasukan kaum musyrikin, dan aku melihat cahaya api mereka yang

menyala.

Lalu seorang lelaki hitam berhrbuh besar mengatakan dengan

isyarat tangannya di atas api dengan mengusap lambungnya dan

berkata, 'Berangkat, berangkat.' Kemudian aku menyelinap ke datain
pasukan, temyata yang paling dekat denganku adalah Bani Amir,
mereka berkata, 'Wahai keluarga Amir, berangkatlah, berangkatlah,
tidak ada tempat bagi kalian.' Sementara angin di tengah pasukan

mereka tidak melebihi sejengkal, maka demi Allah, sungguh aku
mendengar suara-suara kerikil dalam perjalanan mereka, sementara

angin berhembus mene{pa mereka.
.

Kemudian aku keluar menuju Nabi $. Ketika aku sampai di
jalanan atau hampir mencapainya, tiba-tiba aku berada bersama dua
puluhan penunggang kuda yang sebelumnya tidak terlihat. Mereka
berkat4 'Beritahulah sahabatnu, sesungguhnya Allah telah
menghindarkan kaum itu.' Maka aku pun kembali kepada
Rasulullatr # untuk memberitahu beliau. Ternyata beliau sedang

shalat dengan mengenakan selimut. Adalah beliau apabila sedang

menghadapi suatu perkar4 maka beliau shalat. Lalu aku memberitahu
beliau mengenai berita kaum tersebut, batrwa aku meninggalkan
mereka ketika mereka beranjak pergi (meninggalkan lokasi). Laru
Auah menurunkan ay at: 3jL {i 

-,('f .K# ;{ {}, tfi-S Vr: t-ti q\n-

(Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang

telah dihtrniakan) kepadamu l@tika datang kepadamu tentara-
tentara) al aayah."lo

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di
dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

ro Shahih, dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam Dala'il An-Nubuwwah,3l45l,
452; Al Hakim, 3/31; Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Majma',61136, dat
ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan para perawinya tsiqah.,,; Al
Albani menshahihkan kisah ini di dalam Fiqh As-Sirah, 531t.
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Nya, 3A'61:(iS ltcetitra datang pepadomu tentara-tentara), ia

berkata, o'Yaitu harinya Abu Suffan, hari berkumpulnya golongan-

golongan yang bersekutu (dengan kaum musyrikin Mekah)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim di dalam Al Kuna, Abt't

Asy-Syaiktr, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim di dalam Ad-Dala'il

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada malam

berhimpunnya golongan-golongan yang bersekutu, datanglah angin

utara kepada angin selatan, lalu ia berkata, 'Bertolaklah engkau dan

tolonglah Allah dan Rasul-Nya.' Maka angin selatan berkata,

'sesungguhnya yang mulia tidak berjalan di malam hari.' Maka Allah

pun memurkainya dan menjadikannya mandul [hembusannya tidak

dahsyat]. Lalu Allah mengirimkan angin timur kepada mereka

sehingga memadamkan api-api mereka dan memutuskan tali tenda-

tenda mereka. Maka Rasulullatr $ bersabda, ":O i*4;f5 vJ"l\ b#
)r1'$9 (Aht ditolong dengan angin timur, dan kaum 'Aad dibinasalcan

dengan angin barat).Itulah firman-Nya,141; { (Hq 
d6€C;E

(lalu Kami kirimkan lcepada mereka angin topan dan tentara yang

tidak dapat lcamu melihatnya)."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah$bersabda, QVe'$
y.in\";O U35t5 (Afu ditolong dengan angin timur, dan kaum 'Aad

dibinas akan dengan angin b ar at)."rr

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyalt

mengenai firman-Ny u, fii6. $LlL Waitu) kettka mereka datang

kepadamu dari atasmu) al aayah, ia berkata, "Itu terjadi pada saat

perang Khandaq." Mengenai ini masih ada hadits-hadits lainnya yang

menceritakan tentang peran€ ini dan peristiwa-peristiwa yang tedadi

saat itu. Semua itu telah dikemtrkakan di dalam kitab-kitab tentang

peperangan dan sirah.

tr Muttafaq 'alaih, AlBukhari, 3205; Muslim,21617, dari hadits Ibnu Abbas.
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Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu

Hurairah, ia berkata, *Rasulullatr # bersabda, 
"p|FV 

yA bil
*fll U:e 3.^<\ #-6;,6t r#,&- , i3 af-$i* (Aht

diperintahlran menempati sebuah kota yang akan memakan kata-kota

(ain) yang mereka sebut Yatsrib, yaitu Madinah. Kota itu menghalau

manusia sebagaimana selongsong tukang besi yang menghilanglcan

lmrat besi)."r2

Ahmad, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Al Bara' bin Azib, ia berkata "Rasulullah $ bersabda, ,* U
"UU ,*'z;U ,*"u.G ,* ,ilu .,4ii:.13 efr$#t (Barangsiapa yang

menyebut Madinah sebagai Yatsrib maka hendaHah memohon ampun

lrepada Allah. Ia adalah Thaba, ia adalah Thaba, ia adalah Thaba)."

Dalam lafazhAhmad disebutkan,\G e dllsesungguhnya itu adalah

arak). Sanadnya dha'if.r3 Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa

itu dari Ibnu Abbas secara marfu'.

Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di datam Ad-
Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,
't{|fr:r;ir4Iy (Dan sebagian dari mereks minta izin lcepada

Nabi (untuk kembali pulang), ia berkata, "Mereka adalah Bani

Haritsah. Mereka berkata, 'z,GGI (rumah-rumah kami terbuka),

yakni tidak terjaga/terkunci sehingga kami khawatir dimasuki
pencuri." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Jabir.

AI Baihaqi di dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Penakwilan ayat ini terjadi di permulaan enam

puruh tahun: (;9 "^(jA(W'rt6rcfrn&#.' i; (Katau

(Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada

mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjalannya). Yakni:

tz Muttafaq 'alaih, AlBukhari, 1871; Muslim,211006, dari hadits Abu Hurairatr.

" Dha't7 dikeluarkan oleh Ahmad,41285; Disebutkan oleh Al Albani di dalam
Dha'if Al Jami', 5647. Saya katakan: Alasannya karena adanya Yazid bin l+bi Ziyad
Al Hasyimi yang dinilai dha'f oleh Al Hafizh.

38 TAFSIR FATHUL QADIR



niscaya mereka memberikannya, yaitu Bani Haritsah memasukkan

orang-orang Syarn ke Madinah."

AU*; Clt "& 
Cyr,:r*"W K"ii;;S{i'i L i *

'rrY;.-ft$ fiA'te sg"g"-"*r;l@ f.g $,fi
6?\ 6i r:s$"eAi u #,ii"ft -# ItX t;y

{fi Ui't S. I A$JW e'^L-i )tL {-.rfi, H1:"
,t"#i -l sW'b# @ W $i li ixis 69""&LG

i;<,F;;.yG*i aai6 riil i t:;;+6tnu.
e{i LKi @ {# $t-W e'{e ti'\: 5i2#
6{'i;(f3i #,,,ar, 6i w-i,( ai#. lia $ w
'6.';, Afri'i{ $;rri (:6 

$,6 s;*r 6ilfi 6 63 @
\t,'ry!:( i; @F W 6;lJ t"i,S vr "Ajii; iifr

t6"y4 i r;ri,L:? $ i #i*x \rw 6 Gc
4 rrj ia;.V,'6.+ili fr ',sic-@ {, # Si

16@ q W LK'iti,;"-ra| 3i. 5'm 
"L 
G;Iir

\cx ustt{"i 6gW $q i #,W'u.$ ri'
hiq,{fi<$

39TAFSIR FATHUL QADIR



'( S e s un g g uh ny a A tlah mengetah ui o r an g-orang y an g men gh alang-

halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada

saudara-saudaranya, 'Marilah kepada kami' Dan mereka tidak

mendatangi peperangan melainkan sebentar. Mereka bakhil

terhadapmu, apabila datang ketakutan (bahaya), hamu lihat mereka

itu memandang kepadamu dengan matayang terbalik-balik seperti

orang yaqg pingsan karena akan mnti, dan apabila ketakutan telah

hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang taiam, sedang

mereka bakhil untuk berbuat hebaikan. Mereka itu tidak beriman,

maka Allah mengh ap us kan (pah ala) amalnya D an yang demikian

itu adalah mudahbagiAttah. Mereka mengira (bahwa) golongan-

golongan yang. bersekutu itu belum pergi; dan jiha golongan-

golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin

berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Baduy, sambil

menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekiranya mereka

berada bersama kamu, mereka tidak akan berperarg, melainkan

sebentar saja. Sesungguhnya Slah ada pada (diri) Rasulullah itu
suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap

(rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak

menyebutAllah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat

golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata,'Inilah
yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.' Dan benarlah

Allah dan Rasul-Nya Dan yang demikian itu tidahlah ruenambah

kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-

orang iukmin itu ada orang-orangJang menepati apa yang mereka

janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur, dan

di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka

sedikit pun tidak merobah (janjinyo), supaya Atlah numberikan

balasan kepada orang-otang yang.benar itu karena kebenarannya,

dan mcnyiksa orang munatik jika dihehendaki-Nya, atau menerima

taubat mereka SesungguhnyaAllah adalah Maha Pengampun lagi
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Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang yang kaJir

itu yang keadaan mereka penuh kejenghelan, (agi) mereka tidak

memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan

orang-orang mukmin daripeperangan. Dan adalah Allah Maha

Kuat lagi Maha Peykasu " (Qs. Alzaab [33]: 18-25)

Firman-Nya, 9E;:5fr )61r (sesungguhnya Altah

mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu).

Dikatakan O3O - O(}{ - iStb apabila memalingkannya dari arah yang

dikehendakinya. Al Wahidi berkat4 "Para mufassir berkata, "Mereka

adalah segolongan munafik yang menghalang-halangani para

penolong Nabi $, yaitu dengan mengatakan kepada mereka,

'Muhammad dan para sahabatnya itu tidak lain hanyalah tulang

kepala. Seandainya mereka itu daging, tentulatr telah dilahap oleh Abu

Suffan dan para sekuttrnya. Karena itu biarkanlah mereka, dan

kemarilah kepada kami'."

Ada juga yang mengatakan, batrwa yang mengatakan itu

adalatr orang-orang yahudi, mereka mengatakan A>I Qrepada

saudara-saudaranya) dan kalangan kaum munafik, UtP (Marilah

lrcpada kami).

Makn a'{t adalahmenghadaplatr dan datanglah. Orang-orang

Hijaz menyamakan antara sahr (tunggal) dan banyak, juga antara

mudzaklrar dart muannafs. Sedangkan orang Arab lairurya mengatakan

1tb *n* satu mudzakkar, ii, untuk satu, muanntas, $iA untuk

berbilang dua, dan ry'ii untuk jan ak. Pembatrasan tentang ini ini telah

dipaparkan di dalam surah Al An'aam.

;$1'6Y.{J (Dan mereka ttdak mendatangi peperangan),

.,iiJf vatni ayst (peperangan) , *51 (melainkan sebentar) karena

takut mati. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: mereka
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tidak mendatangi peperangan kecuali riya' lagar dilihat orang lain]

dan sum'ah lagar didengar orang lain] tanpa mengharapkan patrala.

{$"^a$ (Merekn barthil turhadapmrz), yakni kikir terhadap

kalian, tidak mau membantu kalian dengan menggali parit, dan tidak
mau pula memberi nafkah di jalan Allah. Demikian yang dikatakan

oleh Mujahid dan Qatadah. Ada juga yang mengatakan, yakni: pelit
untuk berperang bersama kalian. Ada juga yang mengatakan, yakni:

bakhil untuk memberi nafkah kepada orang-orang fakir dan orang-

orang miskin kalian. Ada juga yang mengatakan, yakni: pelit dengan

-harta rampasan bila mereka memperolehnya, demikian yang dikatakan

oleh As-Suddi.

Manshub-nya lafazh ini karena sebagai haal (keterangan

kondisi) dari fa'il '$Y-, atau aa^t i;;!lU Al' Farra' berkata, "Ada
empat kemungkinan tentang posisi i^hob-nyq di antaranya adalah

nashab karena celaan, dan nashab karena diperkirakan adarrya fi'l
yang dibuang, yakni: ',4'*f lJ,i| (mendatanginya dalam keadaan

bakhil)." An-Nuhas berkata, "'Amil-nya di sini tidak boleh untuk

E#agar tidak memisahkan antara shilah danmaushul)'

'&liX 4t-ar$;-'r6y 31t;cti| (apabita datang

ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadarnu

dengan mata yang terbalik-balift), yakni membelalak ke kanan dan ke
'kfui, itu adalah kondisi orang yang ketakutan ketika melihat apa yang

ditakutinya.

gfli A 4t ;r:f-rslK geperti orang yang pingsan karena akan

mati), yakni seperti mata orang yang pingsan karena akan mati. Yaitu
orang yang sedang didatangi kematian dan sedang mengalami proses

sekaratul maut, yaitu tidak sadarkan diri dan mata terbelalak tidak

berkedip. Begitu juga merek4 membelalakkan mata ketika ketakutan.

Mayat yang terbelatak matanya dikatakan:'oW c/Jl3 dan if,yo i;rtts
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# [matanya terbelalak]. Kaaf'nya [yakni pada

sebagai na'runtuk mashdar yang dibuang.

l:+*Wifu6A:;;t($ gr" apabita tretahttan tetah

hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang taiam). Dikatakan

gu-},6*"ot\3ilo apabila fulan mencaci si fulan dengan perkataan

yang nyaring. Al Farra' berkata, "Yakni: menyakiti kalian dengan

perkataan-perkataan pedas. Dikatakan bV W a,rru b\)a W
apabila ia seorang orator yang fasih (lancar bicaranya). Contohnya

ucapan AI A'sya,

.3>u-;.r *uS U.iL ;3r5ia:ag !,aA'ra4

'Ada lrebaitran dan toleransi pada mereka serta ada pula

pada mereka keberanian dan orator yangfasih bicara' ."

kalimat ,tfltl

Al Qutaibi berkata, "Maknanya: menyakiti kalian dengan

perkataan kasar. 6l-lf artinya menyakiti dengan perkataan. Contohnya

ucapan seorang penyair,

qlt g .fi t 6;9 e.;n:a

'Sungguh lrau telah menyaHti dengan perkataan terhadap Hawazin

yang masih sekclumga sehingga korni tertundull ."

Qatadah berkata, "Makna ayat ini: mereka mencaci kalian

dengan kata-kata menyakitkan ketika pembagian harta rampasan

perang, mereka mengatakan, 'Berilah kami, karena karni telah ikut

serta bersama kalian.' Saat pembagian harta rampasan mereka

merupakan orang-orang yang paling tajarn omongannya, sedangkan

ketika genting, mereka adalah orang-orang yang paling takut dan

pengecut." An-Nutras berkata, "Ini pemaknaan yang bagus."

Manshub-ny" #t &'t4 $edang mereka bakhit untuk

berbuat kebaitran) karena sebagai haal dari PIA:" (mereka mencaci
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lramu). Bisa juga manshub-nya itu karena sebagai celaan. Ibnu Abi
'Ablah membacany a: tt-t!;l,dengan rafa'.

Maksudnya di sil, batrwa mereka tamak terhadap harta

rampasan dengan bersikap kikir terhadap kaum muslimin saat

pembagian harta. Demikian yang dikatakan olah Yahya bin Salam.

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka kikir dengan harta mereka

untuk diinfakkan di jalan Allah. Demikian yang dikatakan olah As-

Suddi.

Bisa juga dikatakan, batrwa maknanya: mereka itu sedikit
kebaikannya,tanpa dibatasi dengan suatu batasan tertenfu.

Kata penunj rk A$J (Merekairz) menunjukkan kepada orang-

orang yang disifati dengan sifat-sifat itu. lj41 (tidak beriman)
dengan keimanan yang mumi, bahkan mereka adalah orang-orang

munafik. Mereka menampakkan keimanan dan menyembturyikan

kekufrran.

FWAfr 
y3 (maka Attah menghapuskan (pahata)

amalnya), yakni menggugurkannya, yakni menarnpakkan

kebatilannya, karena tidak ada amal mereka yang mendatangkan

pahala sehingga layak memintanya kepada Allah. Muqatil berkata,

"Allah menggugurkan jihad mereka karena tidak disertai dengan

keimanan."

l$$i&AS'o(S (O"" yang demikian rtu adalah mudah bagi
Allah), yakni, dan penghapusan pahala amal mereka itu, atau:

kemunafikan mereka itu, adalah ringan bagi Allah.

Wi'f J.i#ii'b;.:4 Qtleretra mengira (bahwa) golongan-
golongan yong berselaiu itu belum pergi), yakni: orang-brang

munafik itu karena saking takutry4 mereka mengira batrwa golongan-

golongan yang bersekutu itu masih tetap di dalam lasykar mereka dan

belum kembali ke pemukiman mereka. Hal ini terjadi ketika
merebaknya rasa takut di kalangan mereka.
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4\:$ gY- 51" gan jika golongan-golongan yang bersekutu

itu datang kembati) setetah itu, 

"(fii 
O6iV fill i t:li- @xtoyo

merelra ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab

Ba&ty), yakni mereka berharap bahwa mereka berada di pedalaman-

pedalaman Arab, karena mereka ketakutan. r.rrqjt udululr lawan *vJt
(kota; berperadaban). Dikatak ani5til - t*- ld apabila berangkat ke

dusun-dusun pedalaman.

{rtit & 6!t'. @ambit tnenanya-nanyakan tentang berita-

beritamu), yakni mencari-cari berita tentang apa yang terjadi pada

kalian, yaitu menanyai setiap orang yang datang dari arah kalian. Atau

mereka saling bertanya di antara sesama mereka mengenai berita.

berita yang diketatruinya terkait dengan pasukan-pasukan yang

bersekutu dan Rasulullah S. Maknanya: mereka berharap batrwa

mereka berada jauh dari kalian, lalu mereka bertanya-tanya tentang

berita kalian tanpa ikut serta dalaln peperangan. Demikian ini karena

sangat takutrya mereka dan sangat lemalrnya niat mereka.

x$ $yifu V,{A ti'tL 53 (Dan sekiranya meretra berada

bersama lamu, mereka tidak almn berperang, melainlmn sebentar

saja), yakni: sekiranya mereka turut serta bersama kalian di dalam

peperangan ini dengan mengikuti peperangan, maka niscaya mereka

tidak akan turut berperang bersama kalian kecuali hanya sebentar saja

karena takut cela dan karena fanatisme wilayatr.

'{LtA $i lA O'# 'ofii (sesungguhnya tetah adapada
(diri) Rasulutlah itu suri tetadan yang baik bagimu), yakni 4vai$3
(snri teladan yang baik). Dikatakan fu:'l r1l3 d s, vakni i*|lfi rl
(fulan adalah teladan bagiku). ari'li dari 'l;ill (peneladanan), seperti

63-uair aari iri;ifi (kutan; panutan), yartlu ism yang digunakan pada

posisi mashdar. Al Jauhari berkata, "Boleh dibaca 6r:'!i dan 63iyi,

dengan dhammah dankasrah. Bentukjamaknya ;l aan ur"l."
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Jumhur membacanyu, {jA, dengan dhammah pada hamzah.

Sementara Ashim membacanya dengan kasrah. Keduanya adalatr dua

macam logaVaksen sebagaimana yang dikatakan oleh Al Farra' dan

yang lainnya.

Ayat ini mengandung celaan bagi orang-orang yang tidak turut
serta dalam peperangan bersama Rasulullah $. Yakni: Sungguh telah

ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagi kalian,ym9mana
dia telatr mengerahkan segala kemampuannya untuk berperang, dia
berangkat ke parit untuk membela agama Allah.

Kendatipun ayat ini dihrunkan karena sebab. yang khusus,

namun hukumnya berlaku umum, seperti firman-Nyu SjlSif&t;tlj
lJ66i?t+tlb3-!3 (Apa yang diberikan Rasul trepadami, maka

terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, mako tinggalkanlah.
(Qs. Al Hasyr [59]:7), dan firman-Nyq 'W.A;;6ii'o#BofS
'ii lKatalranlah, 'Jiks kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi knmu. '. (Qs. Aali 'Imraan [3]:
3 1).

Laam pada kalimat t<iiilfr'ifW-it31(yaitu) bagi orang
yang mengharap (rahmat) Allah dan (kcdatangan) Hari Kiamat)
terkait dengan 'lt<:- Oang baik), atau terkait dengan kalimat yang

dibuang yang merupakan sifat untuk i#-. Yakni: til,y.y.;fr'a,g
(yaitu bagi orang yang mengharap (rahmaQ Allah).

Ada juga yang berpendapat, bahwa kalimat ini sebagai badal
(pengganti) dari kaaf pada '# (bagimu). Namun pendapat ini
disanggah oleh Abu Hayyah, dan ia berkata, "sesungguhnya tidak
boieh ada badal dari dhamir mukhathab dengan mengulang jar." Lalu
ini disanggatr lagi, bahwa orang-orang Kufatr membolehkannya, dan
juga Al Akhfasy, sementara orang-orang Bashrah tidak membolehkan

itu.
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Yang dimaksud dengan orang yang mengharap Allah adalah

orang-orang yang beriman, karena merekalah yang mengarapkan

Allah dan takut akan adzab-Nya Makna mengharapkan Allah adalah

pahala-Nya, atau pertemuan dengan-Nya. Dan makna mengharapkan

Hari Kiamat, bahwa mereka mengharapkan ratrmat Allah pada Hari

Kiamat, atau: mereka membenarkan kedatangannya, dan bahwa Hari

Kiamat itu pasti terjadi. Kalimat ini merupakan pengkhususan setelah

pengungkapan secara umum pada kalimat yang pertama.

gr{Kgi (dan dia banyak menyebut Allah). Kalimat ini di-
'athf-kan (dirangkaikan) kepada ltK yakn: dan bagi yang banyak

menyebut Allah dalam semua kondisinya. Pemaduan antara

mengharapkan Allah dan banyak berdzikir kepada-Nya, karena

dengan begitu terealisasikan peneladanan terhadap Rasulullah #.
Kemudian Allah & menerangkan apa yang dialami oleh

orang-orang yang beriman ketika mereka melihat golongan-golongan

yang bersekutu dan ketika melihat pasukan besar yang telatr

mengepung mereka bagaikan laut yang bergelombang besar., Allatr
berrirman, A;; f'i, $;rti (ri $6 Q #ii 5}gS 6W (Don tatkata

orang-orang mulonin melihat golongan-golongan yang berselafiu itu,

merelra berkata, 'Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada

ktta.). Kata penunjuk l,ji Qnilah) menunju*ftan kepada bala tentara

yang mereka saksikan, atau kepada kesusahan yang datang atau petaka

membayang. Mereka mengatakan perkataan ini karena gembira

dengan terjadinya apa yarLg telah dijanjikan Allatr dan Rasul-Nyq
yaitu datangnya bala tentara itu, dan bahwa kedatangan mereka itu
akan disusul dengan turunnya pertolongan dan kemenangan dari sisi

Allah. li pada kalimat Xifi|li Oang dijanjikan Atlah) adalatr

rnasuhul, ataa mashar,

Kemudian mereka menambahi apa telatr mereka katakan itu
dengan mengatakan , AfiiKt'6'G: (Dan benarlah Allah dan Rasul-

Nya), yalmi nyatalatr kebenaran berita dari Allah dan Rasul-Nya.

47TAFSIR FATHUL QADIR



t4$tt-;SSii'5W: (Dan yans demikian itu tidaHah

menambah kepada mereka kccuali iman dan kctundukan), yakni:

tidaklah apa yarLg mereka lihat itu melainkan menambah keimanan

kepada Allah dan ketundukan kepada perintah-Nya.

Al Fana' berkata, "(Yakni): 6,qll qp\l ,tt#ltijlilt3v
6N't (Tidaklah melihat golongan-golongan yang bersekutu itu
melainkan menambatrkan bagi mereka keimanan dan ketundukan)."

Ali bin Sulaiman berkata" "[j menunjtrkkan tijlt ltzfazn rnuannatsf,

sedangkan ta'nits-nya fullr tiaat hakiki. Maknanya: \ytilltiril::r3v
l'aifr. QiS b. ).6r^';(Tidaklah penglihatan itu kecuali menambahkan

kepada mereka keimanan kepada Tutran dan kepasrahan kepada

qadha'). Bila dikatakan gSf:6, maka itu juga boleh."

,tr;':'i bXCtiGi;3Q io;Si ; 1oi antara orans-orans
mulonin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka
janjikan kepada Allah), yakni di antara orang-orang mukmin yang

itfrlas G:;\t, (ada orang-orang yang menepati) apa yang telatr

mereka janjkan. Yaitu ,i'J-b dari bila ia berkata benar kepadaku.

Kalimat *i;':)f Vtir(, @pa yang meretra janjikan kepada Allah)
berada pada posisi nashob karena naz'ul lhaJidh (partikel penyebab

khafadh), yakni: bahwa mereka menetapi apa yang telah janjikan

kepada Rasulullah & pada malam 'Aqabah untuk tetap teguh

bersamanya dan memerangi orang-orang yang memeranginya.

Berbeda halnya dengan orang-orang yang berdusta di dalam janjinya

dan berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nyq yaitu orang-orang

munafik. Ada juga yang berpendapat, bahwa mereka adalah orang-

orang yang bernadzar bahwa bila mereka bertemu dengan peperangan

bersama Rasulullah $, maka mereka akan tetap teguh bersama beliau
dan tidak akan meninggalkan peperangan

Ditampakkannyalafazh Allah dan Rasul pada kalimat: $'t52
$;;frti 1Oo" benarlah Allah dan Rasul-Nya) setelah kalimar fi;r(
A;;ftl Oang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kcpada kita)
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mengindikasikan pengagungan. Seperti dalam ucapan seorang

penyair,

f:,* aylt/#l o3:lt 6fi

"Alat melihat kematian, tidak ada sesuatu pun yang luput dari
kcmatian."

Lagi pula, bila disembunyikan, maka dampaknya akan

menggabungkat dham,'r Allah dan dhamir Rasul-Nya dalam satu

lafazh,dan juga berdampak memunculkan ka,e-(\'Jb (keduanya benar),

padahal ada larangan menggabungkan keduanya dalam satu lafazh

sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits: eite;a' # {ri
(Seburuk-buruk Htatibnya kaum ini adalah engkau).ra

Beliau $ mengatakan ini kepada orang yang berkata, ii| t64-i6- tit
lsji (Dan barangsiapa durhaka kepada keduanya maka sungguh ia

telatr sesat).

Kemudian Allah & merincikan perihal orang-orang yang

menetapi janji mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan membagi

mereka menjadi dua bagian. Allah berfirman, n##r;3 i #
Ei-@atra di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka

ada (pula) yang menunggu-nunggu). q.-!lt adalah apa yang ditetapkan

seseorang dan meyakini akan memenuhinya. q-3t juga sebutan untuk

nadzar, pembunuhan dan kematian. Ibnu Qutaibah berkata, "'# ,#
artinya ia terbunuh."

Asal mrikna t;itr adalah 3.i!lr lnaazar). Saat perang Badar

mereka bemadzar, bahwa bila bertemu dengan musuh, *afu mereka

akan berperang hirggu mereka terbuuh atau Allah mbmberikan

kemenangan kepada mereka. Lalu mereka terbunnh, maka dikatakan:
' '4 i;;t 313, yakni fulantelahterbunuh.

ta Shahih,dikeluarkan oleh Muslim ,zlsg4,dari hadits Adi bin Hatim.
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C;ilt juga berarti keperluan dan pencapaian angan-angan
Dikatakan *4 #e du (a* tidak ada keperluaa tertadap mereka).
c;iltluga berarti -riitr CIanji). contohnya ungkapan seor.ng penyair,

1.$t:t *ar *:*1 #t ,/6\,b+KuiitJ
"Seekor anjing telah berjarfi kepada manusia,

bahwa mereka lebih berhak terhdap mahkota kcbaikanyang mulia.,,

Penyair lainnya mengatakan,

$ r1b 
"it 

c3 ii
"Kemuliaan telah menjanjikan suatu jar2ji keryda Hta.,,

contoh dari pengertiannya sebagai keperluan dan pe,ncapaian
angan-angan adalah ucapan seorang penyair,

ibus jtz.,f A+X
"Adakoh kebutuhon lalu dipenuhi, daukah kesisatan don kebatilan.,,

Makna ayat ini: bahwa di antara oriang-orang yang beriman
ada orang-orang yang telah mencapai angan-angan mereka dan
memenuhi keperluan mereka serta memenuhi nedzer mereka, yaifu
mereka berperang hingga gugur terbunuh, yakni ketika perang LJhu4
seperti Hamzah, Mush'ab bin Umair dm Anas bin An-Nadh.

#_n# @on di antffa mereka oda (Wla) yang
menunggu-nunggu) terpenuhinya jaqii me,reka hingga saatrya tiba,
seperti utman bin Atran, Thalhah, Az-z;',oafu dan lain-lainnya
Karena mereka senantiasa memenuhi apa yang telah mereka janjikan
kepada Allah, yaitu untuk tetap teguh hrsama Rasulullah t dan
berperang melawan musuhnya, serta menunggrrnrmggu terpenuhinya
keperluan mereka dan tercapainya angaa{ngan mereka, yaitu dengan
terbunuh dan menggapai syahadah@Ugur sebagai syahid).
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Kalimat $;:$iA (dan mereka sedikit pun tidak merobah

$anjinya)) dr-'athf-11ar, (dirangkaikan) kepada 133;, yakni: mereka

tidak merobah janji yang telah mereka janjikan kepada Allah, tidak

seperti orang-orang munafik yang merobatr janji mereka. Bahkan

mereka itu tetap teguh terus menerus. Orang-orang yang telatr

memenutri janjinya cukup jelas, adapul mereka yang masih

menunggu-nunggu terpenuhinya janjinya maka mereka terus menerus

dalam keadaan demikian hingga meninggalkan dunia, dan selama itu

pula mereka tidak merobah apa yang telah mereka janjikan itu.

Laam di dalam firman-Nya, &.h.,'4.+i5ifr'rri; Gupaya

Allah memberilcan balasan kepada orang-orang yang benor itu

lrnrena lrebenarannya) terkutdengan 6i7 utuoterkait dengan "fft$,

atau terkait dengan kalimat yang dibuang, seakan-akan dikatakan:

terjadinya semua yang terjadi itu supaya Allah memberikan balasan

kepada orang-orang yang benar itu dengan kebenaranny4 3rf-5
it7" tl6t4fii (dan menyilua orang munafik jika dikchendaki-Nya)

karena perobahan yang mereka lal$kan terhadap janji mereka. Allatt

menjadikan orang-orang munafik seakan-akan menginginkan akibat

yang buruk, dan mereka menginginkan itu disebabkan mereka

mengganti apa yang telah mereka janjikan. Yaitu sebagaimana orang-

orang yang benar menginginkan akibat yang baik dengan pemenuhan

janji mereka. Maka masing-masing dari kedua golongan ini diarahkan

kepada akibatnya, yaitu patrala dan siksa. Maka sealtan-akan keduanya

sama-sana sedang berusaha untuk mencapai fujuannya .masing-

masing.

Maful M oL dan penimpalnya dibuang, yakni: jika Dia

berkehendak untuk mengadzab merekq maka Dia mengadzab mereka;

yaitu jika mereka tetap dalam kemurafikan dan tidak

meninggalkannya serta tidak bertaubat dari itu.
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lU)WL?,ifritt (Sesungguhnya Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang), yakni bagi yang bertaubat di
antaramereka dan melepaskan kemunafikan yang mereka perbuat itu.

Kemudian Allah kembali menuturkan kisatr perang ini dan

nikmat-nikmat yang dianugeratrkan kepada Rasul-Nya dan orang-

orang yang beriman. Allah berfirman, ti6 ir.$N"Jy 1oo" Allah
menghalau orang-orang yang lafir itu), yutl golongan-golongan

yang bersekutu. Kalimat ini di-'athf-ls6 (dirangkaikan) kepada

kalimat: Or;*ffi Qah Kani hirimkan kepada mereka angin
topan (ayat 9), atau kepada kalimat yang diperkirakan sebagu 'amil
padai4--i-,.,-'6-+i5ifr 'rri;-GupayaAtlahmemberikanbalasan

kepada orang-orang yang benar itu lcarena kebenaran4ya). Seakan-

akan dikatakan: Setelah terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi itu,
Allah menghalau orang-orang kafir tersebut.

Kalimat #, Oang treadaan mereka penuh keiengtrelan)

berada pada posisi nashab sebdgai haal (keterangan kondisi), dan

baa'-nya menunjukkan penyertaan. Yalari: dalam kondisi mereka

dipenuhi dengan kekesalan. Bisajuga baa'inr berfungsi menunjukkan

sebab.

Kalimat (E$6-5 @ag) mereka tidak memperoleh
'lreuntungan 

apa pun) berada pada posisi nashab karena sebagu haal

fteterangan kondisi) juga dari maushul, atau dari haal yang pertama

secara berurutan atau berbarengan. Maknanya: Bahwa Allatl
mengembalikan mereka dalam keadaan kesal, sementara dada mereka

belum sembuh (belum lega), dan juga mereka. tidak memperoleh

keuntungan dalam keyakinan mereka itu, yaitu menang terhadap kaum

muslimin, atau: tidak memperoleh keuntungan apa pun, bahkan

mereka kembali dalam keadaan rugi, tanpa mendapatkan apa-apa

kecuali kepenatan perjalanan dan penanggungan biayanya.
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XG!'q"-A{Ji ig (Dan Allah menghindarkan orang-orang

mubnin dari peperangan) dengan mengirimkan angin dan bala tentara

dari kalangan para malaikat.

W6-'frl<r$ (Dan adalah Atlah Maha Kuat lagi Maha

rerpasj?rnrlup segala yang diinginkan-Nya, bila Dia berkatu, ,$
(adilalr), maka apa yang Dinginkan-Nya itu pun jadi' Ly g"gi

Maha Perkasa),tidak seorang pun yangdapat mengalahkan-Nya, dan

tidak ada seorang penentang pun yang dapat menentang-Nya terhadap

kekuasaan-Nya dan kekuatan-NYa.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

mengenai firman-Nyu, ?fu (mereka rnencaci kamu), ia berkata,

"(Yakni) menghadapimu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

fig-$i (Silis 6g @* yang demikian itu adatah mudah bagi Attah),

ia berkata" *(Yakni) (5 (mudah)."

Ibnu Mardawaih, Al Khathib, Ibnu Asakir dan Ibnu An-Najjar

meriwayatkan dari Umar mengenai firman-Nya , it );t 4'6 lt*!)
i%-t;A 6rtungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri

teladan yang baik bagimu), ia berkata, "Mengenai laparnya

Rasulullah.' Sejumlah sahabat berdalih dengan ayat ini untuk

berbagai masalatr yang dicakup oleh kitab-kitab As-Sunnatr, nErmun

itu di luil dari apa yang tengah kita hadapi ini.

Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Ad-

Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny a, (;(l)

4;eii6{i5 (Dan tatlala orang-orang mulonin melihat golongan-

golongan yang bersehttu itu...) hingga akhir ayat, ia berkata,

"sesungguhnya Allatr telatr mengatakan kepada mereka di dalam

surah Al Baqaratr, u.wa$i's| #3-C:;14;JiWi 6 i#'{
r.fiffriAY$W # (Apatrah knrnu mengira baliwa lcamu akan

masuk surga, padahal belwn datang kcpadamu (cobaan)
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sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka

ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. (Qs. Al Baqaratr [2]:
214). Tatkala mereka ditimpa cobaan, yang mana mereka berjaga

terhadap golongan-golongan yang bersekutu di dalam wilayah berparit

[saat perang Ktrandaq], fi;5$ti$6li(Ji,lJ6 (mereka bertrata,

'Inilah yang dijanjikan Alloh dan Rasul-Nya kcpada kita.). Kaum

muslimin menakwilkan demikian, dan itu tidak menambahkan bagi

mereka la t\r&y$yt*cuali iman dan ketundukan))'

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas, ia
berkata, "Kami memandang batrwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan Anas bin An-Nadhr: ri;'if Viitil:,i;31e iylSi ;, 1oi
antara orang.orang mulcmin itu ada orang-orang yang menepati apa

yang mere lrn j anj ikan kcpada Allah)."

Ibnu Sa'd, Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al
Baghawi di dalam Mu jam-nyq Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu
Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Anas, ia
menuturkan, "Pamanku, Anas bin An-Nadhr tidak ikut perang Badar

sehingga hal itu terasa berat baginya, dan ia berkata, 'Peperangan

pertama yang diikuti oleh Rasulullah,S sementara aku tidak
mengikutinya. Sekiranya nanti Allah memperlihatkan kepadaku suatu

peperangan bersama Rasulullah $, niscaya Allatr akan melihat apa
yang akan aku perbuat.' Maka ia ikut dalam perang Uhud, lalu ia
disambut oleh Sa'd bin Mu'adz, lalu berkata, 'Wahai Abu Amr, mau

kemana?' Ia berkata, 'Menghirup aroma surga yang aku temukan di
bawatr Uhud.' Lalu ia pun terjun ke medan pertempuran hingga gugur

sebagai syahid. Kemudian didapati pada tubuhnya luka-luka sebanyak

delapan puluh lebih yang berupa sabetan, tikaman dan tusukan, dan

turunlah ayat ini: rtr;':rfvtii6\:'3;314 (orang-orang yans
menepati.apa yang mereka janjikan kepada Allah). Mereka (kaum

muslimin) memandang bahwa ayat ini diturunkan berkenaan
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dengannya dan para sahabatnya.'ls Telatr diriwayatkan juga darinya

riwayat yang menyerupai ini dari jalur lainnya yang dikemukakan

oteh At-Tirmidzi dan ia menshahifikannya, serta An-Nasa'i dan yang

lainnya.l6

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menshatrihkannya, serta

Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'it, dari Abu Hurairah: "Batrwa ketika

Rasulullah $ kembali dari Uhud, beliau melewati Mush'ab bin Umar

yang telatr gugw, lalu beliau berdiri di dekatnya dan me-ndoakanny4

kemudian beliau membacakan ayat:'if \Aii(135;38'wflii
*d" <Oi antara oranS-orang mulonin itu ada orang-orang yang

menepati apa yang mereka ianiitwn kepada Allah) al aayatl.

Kemudian beliau b-ersabda, ,i;iypiti $, * Lt;45 il3;'"if '*iii
* b!::llirgt' ?y- dl'ut e:b;i+'t e* d $)ri (Aht bersatcsi

bahwa merekn adalah para rythada di sisi Allah, maka datangilah

mereka dan ziarahilah mereka. Demi Dzat yang iiwafu berada di

tangan-Nya, tidak seorang pun memberi salam kepada mereks kecuali

hinga Hari Kiamat lcecuali mereka alcan membalas salamnya)."r7

Dalam menshahihkan hadits ini, Al Hakim diikuti oleh Adz-

Dzahabi sebagaimana yang disebutkan oleh As-suyuthi, namun A1

Hakim telah mengeluarkan hadits lainnya dan menshatrihkannya.

Dikeluarkan juga oleh Al Baihaqi di dalaln Ad-Dala'il dari Abu Dzar,

ia berkata, .osetelatr Rasulullah $ selesai dari perang Uhud, di

perjalanan beliau melewati Mush'ab bin Umar yang telatr gugur, lalu

beliau membacakan ayat: rii'ifi lAit|\i3;3Le Ulie (Di

" Shahih, Muslim, 3ll5l2; Ahmad,3/194.

" Shahih, At-Tirmidzi, 3200, dari hadits Anas, dan ia mengatakan, "Hasan

shahih;'
,, Shahih, Al Hakim, 2D48, dan ia mengatakan, "Hadits shahih berdasarkan

syarat Al Bukhari dan Muslim namun keduanyatidak mengeluarkannya." Sementaxa

Aar-p-ttuUi mengatakan, "Menunttku riwayat ini palsu, karqra Al Bukhali tidak

meriwayatkan dariqatnn, sementara Abdul A'lq baik Al Bukhari maupun Musl]ry

tidak mengeluarka riwayatrya." Saya katalcan: Benar, akan tetapi dikuatkan oleh

yang setelalrnya, dan Al Baihaqi di dalaaAd'Dala'i1,3D84.
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antara orang-orang mulwrin itu ada orang-orang yang menepati apa

yang mereka janjitran kepada Altah), al aayah."l8 Ibnu Mardawaih
juga meriwayatkan seperti itu dari hadits Khabbab. Keduanya

menguatkan hadits Abu Hurairatr.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, Abu
Ya'la,Ibnu Jarir, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih, dari Thalhah:

"Bahwa para sahabat Rasulullah S mengatakan kepada orang baduy
yang bodoh, 'Tanyakan kepadanya tentang siapa yang gugur?'

Mereka memang tidak berani menanyakan itu kepada beliau karena

mereka segan terhadap beliau. Maka orang baduy itu menanyakannya

akepada 
beliau, rulmun beliau berpaling darinya. Kemudian ia bertanya

lagi, namun beliau pun berpaling lagi darinya. Kemudian aku
mengamatinya dari pintu masjid, lalu beliau bersabda, ;rlb iy.U*Jt iJ
fl:i ug (Mana orang yang tadi menanyakan tentang siapa yang
telah memenuhi keinginannya?). Orang baduy itu berkata, 'Aku.'
Beliau bersabda, L;;;r ;bi ;* tri (Ini termasuk yang telah memenuhi
keinginannya)."1e Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu
Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari haditsnya.

At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Mu'awiyah, ia berkata, rcr{h mendengar
Rasulullah $ bersabda, '*:,)i .* *i;iS, qnalhah termasuk yang
t e l ah me m e nu hi kz in gi nanny a)."20

Sa'id bin Manshur, Abu Ya'la, Abu Nu'aim, Ibnu Al Mun&ir
dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah, batrwa
Rasulullah $ bersabda, ,sbi i3 qri\\ e ,#-,fi At fu-bt ty" U'u* 

Jl W lgJ (Barangstapa yang ingin meliiat orang yang masih

t8 Shahih, dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il,3t2g4; Al Hakim,
3/2Q^0, dan ia menshahihkamya, serta disepakati oleh Adz.Dzahabi.

" Shahih, At-Tinni&i, 3203; Dishahihkan oleh Al Albani di dalam Shafiifu-nya
3t9t.

20 Shahih,At-Tinnidzi, 3740; Ibnu Majah, 126; Dishatritrkan oleh Al Albani.
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berjalan di atas bumi yang telah m.emenuhi fteinginannya, mafta

hendamah melihat kepada Thalhah).zr Abu Asy-syaikh dan Ibnu

Asakir meriwayatkan dari Ali, bafuwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan Thalhah.

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

fnman-Nya, i:46 i fi$ Qnala di antara merepa ada yang

gugur), ia berkata, *Mati sebagaimana yang mereka janjikan kepada

Allah. Dan di antara mereka ada juga yang menunggu-nunggu

kematian yang demikian.'l

Ahmad, Al Bulfiari dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Sualaiman bin Shard; ia berkata, "Rasulullah $ bersabda ketika

perang A6rz,,b, 6:11jli'etp 311 lsekarang giliran Hta merryerang

merelra dan bukan mereka yang memerangi kital'-n

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu umar

mengenai firman-Ny r" ,f163 i i;5 (maka di antara mereka ada

yang gugur), ia berkata, *Mati dengan keyakinan dan keimanannya.

j{i-J Aj @an di antara mereka ada (pula) yang menunggt-

7""i*) i*. i"..;;tii6 (dan meretra sediHt pun tidak merobah

$anjinya), mereka tidak merobatr sebagaimana orang-orang munafik

merobah."

,t Shahth, disebutkan oleh Al HaiSami di dslam Al Maima',9/148, dan ia

mengatakan, ;Diriwayatkan oleh Abu ]s'13 dan Ath-Thabarani di dalam Al Ausath'
pi dilam sanadnya teidapat Shalih bin Musa, ia mantk (iwayatrya ditinggalkan)."

2 Shahih, ei gukhari, 4109, 4ll0; Ahmad, 4D62, dari hadits Sulaiman bin

Shard.

TAFSIR FATHUL QADIR 57



,t lti i#t;:. ti ;$rt +fr U -, :, ;jL'u-ii ij13
-rbf'&r-;t 

@ 6, or*u: aiC'i,ir; 3;i b;1;
@ fi;',{? b i?ri;r <gW i df iltt W,$
*Dan Dia menurunkan orang-orong Ahli Kitab (Boni euraizhah)
yo,ng membantu golongan-golongan yang bersehutu dari benteng-

benteng mereka, dan Dia mcmasuhkan rasa takut ke dalam hati
mereka sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain
kamu tawan. Dan Dia mcwafiskan kepada kamu tanah-tanah,
rumah-rumah dan harta benda mcreka, dan (begitu puta) tanah

yang belum kamu injalc Dan adalah Altah Maha Kuasa terhadap
segala sesuatu', (es. AEzaab B3lz 26-27)

Firman-Ny4 ,S-Ji 6U j;<L|rli iJt (Dan Dia
menurunlran orang-orang Ahli Kitab (Bani euraizhah) yang
membantu golongan-golongan yang bersehttu), yakni yang
menyokong dan membantu mereka dalam menghadapi Rasulullatr $,
yaitu Bani Quraiz.hah, karena mereka membantu golongan-golongan
yang bersekutu dan melanggar perjanjian yang telatr disepakati antara
mereka dengan Rasulullatr $, sehingga mereka menjadi satu kekuatan
yang menyatu dengan golongan-golongan yang bersekutu itu.

, &Vq. (dari benteng-benteng mereka). ,##t adalatr

W, yaitu SjinlJl (benteng-benteng). setiap yang bisa digunakan
untuk pertahanan disebut "zifr?, contohnya *-3.1t \aa (taji ayam

iantan), yaitu duri yang ada di kakinya. ,$ 6* yaitu tanduk
banteng, karena digunakan untuk mempertahankan diri. Jarum tenun
yang digunakan untuk meluruskan benang lusin dan benang pakan
juga disebrat'tqr9rg. Contobnya ucapan Dgraid bin Ash-Shamah,
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23*jr*3t q$#tef ',39f; 
LwlrS #LG

,,Alat pun datang ftcpadanya sementoa tombak-tombaktelah

nunglryjmryn

b agaikan te galotya dwi - &ri yutg nenancap pada t emman y ang

dibentotgkan."

Contohnya dengan pengertian benteng adalah ucapan seoftIng

peny*,

VQt($*#tq t4\ ,*;*';tA ,*#d
"Maka sqi'sapi pun berkeliqan, sementoa kaum wanita

Bani Tamim berhamburan menuiu benteng-benleng'"

GSib.$4!:i|@ot Dia menasu*ot rasa t&i kc dalam

hati mereka), yrt"i rasa takut yang sang$, sampai-sampai mereka

mernasrahkan diri mereka rmtuk dibunuh dan anak-anak serta kaum

wanita unhrk ditawan, dan itulah makna firman-Nya, 6;frW
6j <rr)rUJ (Sebagian mereka ka nu bmtrt dan sebagian yang lain

kamu ta+tan). Golongan yang dibunuh adalah kaum lelaki, seaangtcan

golongan yang ditawan adalah kaum wanita dan anak-anak Kalimat

ini sebagai penjelasan dan penegasan tentang dimasuktannya rasa

takut ke dalam hati mercka

Jumhur membacanya: 6fr d€nga[ !aa^' dalam bentuk

Htittub,demikian juga mereka membacany" <rti-3. Adapun Ibnu

Dzakwan dalam suatu riwayat darinya membacanya deryan yao'

untuk kedua lafazh ini. Sementara Al Yamani membacanya dengan

faa' untgk lafazh yang pertama, dan dengan yaa' urtuk lafazi yang

kedna- Sedangkan Abu Ilaiwah membacanya: 'gtpb, dengan

dhammah pada siin. Al Farra' mengemukakan dengan kasrah pada

sfin dan dengan dhamrnah. Keduanya adalah dua macam dialek yang

bermalma sama
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Didahulukannya maful dari li'l yang pertama dan
dibelakangkannya maful dfrt fi'l yang keduq karena kaum lelaki
merupakan golongan yang bersenjata, sehingga tindakan terhadap
mereka adalah yang paling bera! yaitu dibunuh. oleh karena itu,
penyebutannya didahulukan adalah lebih sesuai dengan konteksnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai orang-omng yang dibunuh
dan--,orang-orang yang ditawan itu. Suatu pendapat menyebutkan,
bahwa orang-orang yang dibruruh saat itu berjumlatr enam ratus
hingga tujuh ratus orang. Ada juga yang mengatakan enam ratus

. orang, ada juga yang mengatakan tujuh ratus orang, ada juga yang
mengatakan delapan ratus orang, dan ada juga yang mengatakan
sembilan ratus orang. sementara orang-orang yang ditawan sebanyak
trjuh ratus orang. Ada juga yang mengatakan tujuh ratus lima puluh
orang, dan ada juga yang mengatakan sembilan ratus orang.

'ittt'ij-ir&5&;t (Dan Dia mewariskan trepada
lrnmu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka). yang
dimaksud dengan p3'!i ai sini adalah pepohonan dan kebun-kebun,
dan yang dimaksud dengan 3tiilr aAAan rurnah-rumah dan benteng-
benteng, sedangkan yang dimaksud dengan jtf,ti adalah perhiasan,
perabotan, binatang ternak, senjata, dirham dan dinar.

Grffi 161<a* (begttu puta) tanah yang betum kamu rnjak),
yakni: dan Dia juga mewariskan kepada kalian tanah yang belum
pernatr kalian injak. Katimat W f grung belum kamu injak) adalatr
sifat untuk tbil ltanah). '

Jumhur membacanya: W, dengan hamzah ber-dhomm
kemudian wawu ber-sukun. Semenara zatd bn Ali membacanya:
U.;Li, deng anfathah pada thaa' dan wawuber-sulam.

.-:;.. Para mufassir berbeda pendapat mengenai penetapan taoah
tersebut. Yazr.d bin Ruman, Ibnu Taid dan Muqatil mengatakan,
batrwa itu adalatr Khaibar, dan saat itu mereka memang belum
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mendapatkan itu, lalu Allah menjanjikan itu kepada mereka. Qatadah

berkata, "Dulu kami membicarakannya" bahwa itu adalah Mekatr.' Al

Hasan berkata, .,(Yaitu) Persia dan Romawi." Ikrimah berkata, "Yaitu

setiap negeri yang ditaklukkan hingga Hari Kiamat."

0,ini,i;L&x6(, (Dan adatah Attah Maha Kuasa

terhadap segala sesuatu), yakni Allah & Matra Kuasa atas segala

yang dikehendaki-Nya, kebaikan ataupun kebunrkan, kenikmatan

ataupun kesengsaraan, dan Maha Kuasa pula untuk memenuhi apa

yang dinajikan-Ny4 yaitu kemenangan bagr kaum muslimin'

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nyq iPl;34 (dari benteng-benteng mereka), ia berkata,

"(Yakni) fg$ (benteng-benteng mereka)."

Ibnu Abi syaibah, Ahmad dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Aisyalu ia berkata, "Ketika p€rang Khandaq, aku keluar

mengikuti orang-orang, tiba-tiba aku mendapati Sa'd bin Mu'adz telah

dipanah oleh seorang lelaki Quraisy yang bemama Ibnu Al Farqadah

dan mengenai urat lengannya sehingga 4 lalu Sa'd

berdoa kepada Allah, bl :n ,f 'g ,F ,#'I iifu (Jangan matiknn

alat sehingga aht merasa senong bisa memerangi Bani Quraizhah).

Lalu Allah mengirirnkan angin kencang kepada kaum mtsyflr,tn, {4
3ti:;il$lfii4ti lOan Atlah menghtudarkan orang-orang mulonin dari

peperangan). Lalu ia berjumpa dengan Abu Su&an beserta orang-

orang yang bersamanya di Tahamah, dan berjumpa dengan uyainatt

bin Badr beserta orang-orang yang bersamanya di Najd. Sementara

Bani Quaizhah kembali lalu bertatran di dalam benteng-benteng

mereka. Rasulullah # pun kembali ke Madinah, lalu memerintatrkan

untuk didirikan tenda, maka didirikanlah tenda rurtuk Sa'd di dalam

masjid." Aisyah melanjutkan, "Lalu Jibril datang, dan sungguh pada

gigi taring kudanya tampak jejak debra lalu Jibril berkata [kepada

Nabi gl, 'Apakatr engkau telatr meletakkan senjata? Tidatq demi

Allah, para malaikat belum meletakkan senjata. Berangkatlatr menuju
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Bani Quraizhah dan perangilah mereka.l Maka Rasululla*r s pun
langsung mengenakan baju besinya dan menyenrkan kepada orang-
orang agar berangkat. Lalu mereka prm mengepung Bani Quraiztrah
selama dua puluh rima hari. Ketika pengepungan semakin ketat dan
tekanan terhadap mereka pun semakin meningkat, dikatakan kepada
mereka, 'Turunlah kalian untuk diadili oleh keputusan Rasulullatr.,
Mereka menjawab, 'Kami hanya akan turun dengan keputusan sa,d
bin Mu'adz.' Laht mereka turun dan Rasulullah # mengirim ufusan
unfuk memanggil sa'd bin Mu'adz Lvang tengah sakit], raru sa,d pundatang dengan menunggang keledai. Kemudian
Rasulullalr g bersabda, @ 13i1 ?eriun kcputusan pada mererm).
sa'd berkata, 'sesungguhrurya aku memutuskan pada merek4 batrwa
kaum dewasa mereka dibunuh, kaum wanita dan anak-anak ditawan,
dan harta mereka dibagikan.' Maka beliau pun bersabd4 us, ii
Lg) r5t5 $t os',,,'@ (sungguh engkau terah memutuskan bagi
mereka dengan keputusan Ailah dan keputusan Rasul_Nya).,e3

Li*$ Q3:t 
.,#JV,,*||K ryqii "f ipi W-

63j'tifA @ fi; ry:,':KrA "K# 6{6i
tLy. fr '"Kr,*ill,-rL .;dtig 

Gsr :t:xL ii;:;.a
Q,.3L$,: # *i*frl:.K",t ;. *i X:^S-

.ii-iJ * U ;'fi e,ry' <,6ifr;+ lttilrt
6i 6 6 jet t; G;-A9, ry. j:Jb 4b,6 ;,1:.K4

..":!r!rr!r, Ahmad 6fi42. Asarnyaterdapat di dalam Ash-shaftifuaindari haditsAbu Sa'idAl Khudri.
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'b:$Lj*t*ri;r'&1<;.;'{J
{lf U-fr;-""fifr '.i'l';$lHli<4l7r1jJ5i

WK#;;i!t'JA,liHAi.

72 v. . <.//
cN;*.4t:ss

Ly\:uSS 6t,A; ia ifu33 O b-v - -<,;Lz'g

@fr*G$:o?ifi
"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu,'Jika kamu sehalian

mcngingini hehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya

kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara

yang baik Dan jika hamu sekalitn menghendaki (keridhaan) Allah
dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maha

sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di
antaramu pahala yang besar. Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di
antaramu yang mengerj akan perb uatan kej i y ang nyata, niscaya

akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat Dan

adalah yang demikian itu wudah bagiAllah. Dan barangsiapa di
antara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat kepada Allah dan

Rosul-Nya dan mcngerjakan amal yang shalih, niscaya Kami

memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediahan

baginya rezeki yang mulia Hoi isteri-isteri Nabi, kamu sekalian

tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakw* Maka
janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah

orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan

yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah

kamu berhias dan bertfugkah laku seperti orang4rrang Jahiliyah
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yong dahulu, dan dirikanrah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah
Aaah dan Rasul-Nya sesungguhnya Artah bermarcsud hendak

menghilangkan dosa dari hamu, hai ahtut bait, dan membersihkan
kamu sebersih-bersihnya Dan ingatrah apa yang dibacakan di
rumahmu dari ayat-ayatAnoh dan hikmah (sunnah Nabimu).

sesungguhnya Allah adotoh Maha Lembut ragi Maha Mengetahui
" (Qs. Ahzaab [33]: 2S-3a)

Firman-Ny u, #,jfi,ii$i(-li (Hai Nabi, katakantah kepada
isteri-isterimu): Suatu pendaf,at menyebutkan, bahwa ayat ini
bersambung dengan makna yang telah dikemukakan mengenai
larangan menyakiti Nabi $. Beliau memang telah tersakiti bteh *u,
sebagian isterinya.

Al wahidi berkat4 "para mufassir mengatakan, barrwa para
isteri Nabi $ meminta sesuatu kepada beriau yang berupu ksdtrniaan,
mereka juga meminta tambatran nafkah dari beriau, dan mereka
menyakiti perasaan beliau karena kecemburuan sebagian mereka
terhadap sebagian lainnya. Maka Rasulullatr fu meng-irai Jb"rr.rmpal,untuk tidak menggauri] mereka selama sebulan, lalu Allah
menurunkan ayat ini untuk memberikan pilihan. Saat itu isteri beliau
berjumlah sembilan orang, yaitu: Aisyatr, Hafshah, Ummu saramah,
ummu Habibah dan saudah, mereka ini dari kalangan euraisy. Laru
Shafiyyah dari Khaibar, Maimunah Hilal, zainabbinti Jahsy dari Bani
Asad dan Juwairiyyah binti Al Harits dari Bani Musthaliq.,,

Makn" ti$rtiSliigif (kehidupan dunia dan perhiasannya)
adalah keluasannya, keindahannya, kemewahannya dan kenikmatan di
dalamnya. <;:lC; (morilah), yakni datanglah t.puOuto. 

-K#
(supaya lruberikan kepadamu 

1nut.'ah), dengan jazm sebagai penimpal
kata perintah, yakni: et_t,#J lrrpuyu kuberikan mut,ah kepada
kalian). Demikian juga ':s.!JJ,& (dan aku cerairran rcamu) dengan

TAFSIR FATHUL QADIR



jazm, yakni: '$Iibl(aku ceraikan kalian). Jumhur membaca kedua

lafailr- ini dengan jazm. Sementara Humaid Al Kharraz membacanya

dengan rafa' pada kedua/'/ ini karena dianggap sebagai permulaan

kalimat. Yang dimaksud dengan 'J**ir Apttyakni dai. (yp'!CA
i; (dan aht cerailcan kamu dengan cara yang baik)l adalah

penceraian yang dilakukan tanpa menimbulkan madharat sesuai

dengan tuntunan As-Sunnah. Ada juga yang berpendapat, bahwa

jazm-nyakedual'/ di sini karena sebagai penimpal kata syarat [yakni:

4'r3 "rfi oylli*" lcamu s e lcal i an mengingini)l. Berdasarkan pendapat

ini, maka kalimat <ilil sebagai penyela antara syarat dan

penimpalnya.

",,p;si 3t:Xt\tU:il A3i'iiK$ (Dan iitca tramu sekatian

menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di

negeri afutirat), yakni surga dan kenikmatannya. .)i;il-fA$,it9
'"rfa lmata sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yattg

berbuat baik di antaramu), yakni yang mengerjakan amal-amal shalih.

(.r{'f; got oto yang besar) yang tidak mungkin dilukiskan dan

tidak bisa diukur kadarnya. Demikian itu disebabkan kebaikan mereka

sebagai balasan keshalihan amal mereka.

Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat mengenai

cara Nabi $ menawarkan pilihan itu kepada isteri-isteriny4

Pendapat pertama; Bahwa beliau memberikan pilihan kepada

mereka dengan seizin Allah untuk tetap dalam ikatan pernikahan atau

ditalak, lalu mereka memilih untuk tetap dalam ikatan pernikatran.

Demikian yang dikatakan oleh Aisyatr, Mujatrid, Ikrimah, Asy-Sya'bi,

Az-Zuhi dan Rabi'ah.

Pendapat kedua: Bahwa beliau memberi mereka pilihan

antara memilih keduniaan dan beliau memisahkan mereka, atau

memilih akhirat dan beliau tetap mempertahankan mereka sebagai

isteri-isteri beliau. Jadi beliau tidak memberi pilihan talak. Demikian
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yang dikatakan oleh Ali, Al Hasan dan Qatadah. Pendapat yang

pertama adalah pendapat y arrg raj ih.

Mereka juga berbeda pendapat mengenai isteri yang diberi hak
memilih, yaitu bila ia memilih suaminya, apakah dengan pilihan itu
dihitung telah jatuh satu talak atau tidak? Jumhur salaf dan ltralaf
berpendapat, batrwa bila si isteri memilih suaminya maka tidak terjadi
talak, tidak dihitung satu talak atau lebih. Ali dan zaud bin Tsabit
mengatakan, bahwa bila isteri memilih suaminya, maka terjadi satu

talak bain [tidak dapat rujuk kecuati dengan akad baru]. Demikian
juga yang dikatakan oleh Al Hasan dan Al-Laits. Begitu juga yang

diceritakan oleh Al Khaththabi dan An-Naqqasy dari Malik. Pendapat
yang rajih adalah pendapat yang pertama berdasarkan hadits Aisyah
yang terdapat di dalam Ash-Shafuifuain, ia berkata,
*Rasulullah $ memberi kami (para isteri beliau) pilihan, lalu karni
memilih beliau, dan itu tidak dihitung sebagai talak.,24 Lain dari itu,
tidak ada alasan untuk menetapkan batrwa sekadar memberikan
pilihan dihitung sebagai talak.

Pernyataan yang menyatakan bahwa itu sebagai suatu bentuk
kiasan talak adalatr pernyataan yang tertolak. Karena oftmg yang

memberi hak pilih tidak memaksudkan cerai dengan pemberian hak
pilih, tapi maksudnya adalatr menyerahkan hak itu kepada si isteri dan

menjadikan perkaranya berada di tangannya. Jika si isteri memilih
tetap, maka ia tetap sebagai isteri dalam ikatan pernikahan, dan bila
memilih untuk pisah maka ia tertalak.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai isteri yang

memilih dirinya, apakah itu sebagai talak raj'i pisa dirujukl atau, bain

ltidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru]. Umar, Ibnu Mas'ud,
Ibnu Abbas, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsatri dan Asy-Sya.fi'i berpendapat

2a Muttafaq 'alaih, Al-Lu'Iu' wa Al Marjan, g43, dmt hadits Aisyah dengan
lafazh: "Namun tidak menganggapnya sebagai sesuatu atas kami,,; Muslim,
224lh.ll03, dengan lafazh: 'Namun kami tidak menganggapnya sebagai talak."
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dengan yang pertama. Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya

berpendapat dengan kedua. Demikian pula yang diriwayatkan dari

Malik. Pendapat yang raiih adalah pendapat yang pertama, karena

sangat jauh kemungkinannya Rasululatr,$menceraikan isteri-

isterinya dengan menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepadanya,

karena Allah telah memerintahkan beliau dengan firman-Ny u, 'fiSI$;

6i U "irfuYt iC$ @p ab il a kamu me nc e r a i kan i s t e r i - i s t e r i mu m alm

hendaklah ftamu cerailcan merefta pada wahu merefta daptat

(menghadapi) iddahnya (yangwajar). (Qs. Ath-Thalaaq [65]: l)'

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa bila isteri memilih

dirinya, maka terjadilah tiga talak. Pendapat ini tidak ada dasarnya'

Diriwayatkan juga dari Ali, bahwa bila isteri memilih dirinya, maka

tidak terjadi talak, dan bila memilih suaminya maka terjadi satu talak

raj'i.

Kemudian, setelah para isteri Rasulullatr $ memilih beliau,

Allah menurunkan ayat-ayatmengenai mereka sebagai penghormatan

bagi mereka dan sebagai penga-gungan akan hak-hak mereka. Allah

b.k *,*,'# r74"|K4 9V- i ;# iW- (H ai i s t e r i - i s t er i N ab i,

siapa-siapa di antaramu yang mengeriakan perbuatan keii yang

nyata), yakni yang nyata-nyata keji, dan Allah telah memelihara

mereka dari ittt, serta membebaskan dan membersihkan mereka dari

itu.

yGZ $t1:3ttfi,'^'i1i (niscaya akan dilipat gandalan

silrsaan trepada merekn dua trati lipat),yakni akan mengadzab mereka

dengan dua kali ad221b untuk wanita-wanita selain mereka bila mereka

melakukan perbuatan keji seperti itu. Demikian ini karena kemuliaan

mereka dan ketinggian derajat mereka serta keluhuran kedudukan

mereka. Telatr ditetapkan di dalam syari'at ini di beberapa bagianny4

bahwa berlipatrya kemuliaan dan ketinggian derajat berkonsekwensi

berlipatrya hukuman bila bermaksiat.
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Abu Amr membacanya: ;ifi:t4, dalam bentuk bina' lil maful.
Ia dan Abu Ubaid membedakan ini dengan ''^a;14 keduanya

mengatakan, bahwa J'rtadalah tiga kali adzab, sedangkan UI}|.
adalah dua kali adzab. An-Nuhas berkata, "Perbedaan yang

dikemukakan itu tidak dikenal oleh para ahli batrasa. Makna J'.!i_
dan iiU|. adalah serma, yakni dilipatgandakan dua kali lipat." Ibnu
Jarir juga melemahkan pendapat Abu Amr dan Abu Ubaid.

U-$eq'<rg (Dan adatah yang demikian itu mudah

bagi Allah), tidak berat dan tidak menyulitkan bagi-Nya.

(5. j3J 4b:;t it'&'rfr- ij (Dan barangsiapa di
antara lramu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat kepada Allah dan

Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang shalih). Jumhur membacanya:

Jiii, dengan yoa'. Demikian juga mereka membaca, "KtrS, v^t"
mengacu kepada lafazh |!,[afazh mudzakJrarl di kedua tempat ini. Al
Jahdari, Ya'qub, Ibnu Amir dalam suafu riwayat, dan Abu Ja'far
membacanya dengan taa' karena dibawakan kepada maknanya.

Makna Liit- ;i adalah * U (barangsiapa yang taat). Para ahli qira'ah
berbeda qira'ah pada lafaztr ')38i, di antara mereka ada yang

membacanya dengan lmsrah dan ada juga yang membacanya dengan

fathah pada yaa' sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surah

An-Nisaa'. Ibnu Katsir dan Ibnu Amir membacanya: i,ii6, dengan

nuun, dan QrLjl, dengan nashab. Latazin ini dibaca juga: $r.125-,

dengan kasrahpada 'ain dalam bentuk bina'lilfa'il.

,;itq-L?it (niscaya Kami memberilwn kepadanya pahala
dua kali lipat). Hamzah membacanya dengan yaa', demikian juga ia
membaca: JiU., dengdn yaa'. Adapun yang lainnya membacanya:

ila|i, drrrgu, taa', danc.$, dengan nuun.

Makna diberinya mereka patrala dua kali lipat, bahwa bagi

merika pahala atas ketaatan dua kali pahala yang berhak diterima oleh

wanita-wanita selain mereka bila melalcukan ketaatan serupa. Ini

68 TAFSIR FATHUL QADIR



merupakan bukti kuat yang menunjukkan bahwa makna l4-1#'-
g_WZ 4t1:3 (niscaya akan dilipat gandakan silaaan kepada merela

dua lcalt lipat) adalatr dua kali lipatrya, bukan tiga kali lipatnya.

Karena yang dimaksudnya adalatr menunjukkan kemuliaan mereka

dan kelebihan mereka dalam ketaatan atau kemaksiatan, yaitu bahwa

satu kebaikan mereka adalah dua kali kebaikan, dan satu kebgrukan

mereka adalah dua kali keburukan. Jika satu keburukan mereka

dianggap tiga kali keburukan, maka tidak sesuai dengan "satu

kebaikan mereka adalah dua kebaikan". Karena sesungguhnya Allah

lebih adil daripada melipat gandakan siksaan atas mereka melebihi

pelipat gandaan atas pahala mereka.

6K6j (dan Kami sediapan bagturya) sebagai tambahan dari

pahala dua kali lipat itu, 6j164 grreA yang mulia). Para

mufassir mengatakan, batrwa rezeki yang mulia ini adalah kenikmatan

surga. Demikian yang diungkapkan oleh An-Nuhas.

Kemudian Allah $ menunjuktcan keutamaan mereka atas

kaum wanita lainnya. Allah berfirman, i41G ;3e1i5 i;{i #-
(Hoi isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaHah seperti wanita yang

lain). Az-Zajjaj berkata, "Di sini Allah tidak mengatakan: UiUtf
2dl,karena i;l penafian umum untuk mudzaklar dan muannats sefia

jarnak. Bahkan terkadang itu dikatakan untuk yang bukan manusi4

seperti ungkapan: *\iit31ltt qJ d (di sana tidak ada apa-apq

tidak ada kambing dan tidak pula onta)." Maknanya: Kalian tidaklah

seperti para wanita lain dalam hal keutamaan dan kemuliaan.

Kemudian Allah menyebutkan batasan kriteria (syarat)

kemuliaan yang agung ini dengan stratu batasan, Allah berfirman, 9l
'liii oito kamu bertalaoa). Allah menjelaskan, bahwa keutamaan

bagi mereka ini adalatr bila mereka melazimkan ketakwaan, bukan

sekadar hubungan mereka dengan Nabi $. Dan, alhamdulillah,

mereka adalatr wanita-wanita yang bertakwa, beriman dengan tulus
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murni, dan menempuh jalan Rasulullah $ sejak masa hidup beliau

hingga setelah beliau tiada.

Penimpal kata syarat ini dibuang karena telah dituqiukkan oleh

kalimat yang sebelumnya, yakni: jika kalian bertakwa, maka kalian

tidaklah seperti wanita-wanitayang lain. Ada juga yang mengatakan,

bahwa penimpalnya adalah: '#ti, (Maka janganlah kamu tunduk).

Pendapat yang pertama lebih tepat.

Makna 'fiLfi (Uot* janganlah pamu tunduk) adalah:

janganlah kalian melunakkan perkataan ketika bebicara dengan

manusia seperti dilakukan oleh wanita-wanita yang bimbang, karena

hal itu bisa menyebabkan kerusakan yang besar, yaitu sebagaimana

yang ditunjukkan oleh firman-Nv^, ,Fj.# Ooi\i'# @ehingga
berlreinginanlah orang yang ada peruyakit dalam hattnya), yakni yang

di dalam hatinya ada kejatratan, dan kemunafftan.

Maruhub-ny" '€i:3 karena sebagai penimpal kata larangan.

Demikian Jumhur membacanya. Abu Hatim menceritakan, bahwa Al
A'raj membacanya: '#, dengatfathah padr- yaa' dan kasrah pada

miim. An-Nuhas berkata, cer{ku kira ini keliru." Qim'ah ini
diriwayatkan juga dari Abu As-Samual, Isa bin Umar dan Ibnu
Muhaishin. Dan diriwayatkan juga dari mereka, bahwa mereka juga

membacanya dengan jann karcna dr-'athf-karr (dirangkaikan) kepada

posisi y''l larangan taai (OIIA.
6iX{3';63 (dan ucaptranlah perkataan yang baik) kepada

manusia yang jauh dari keraguan sesuai dengan aturan-aturan syari'at,

dimana tidak ada yang diingkari oleh yang mendengamya, dan juga

karenanya tidak menimbulkan keinginan buruk pada orang-orang

yang hatinya berpenyakit.

': '"ez#.,ti;jj (dan hendaHah kamu tetap di rumahmu).

Jumhur membacanya:'isJpj, dengan kasrah pada qaaf, r:(lS - A- 'tt;
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yang artinya 'is-i (diam; tinggal), bentuk perintahnya: E, dengan

lcasrah pada qaaf.

Al Mubarrad berkata, "Itu adalatr dart')lfll bukan 363ir. maa
mengatakan: 9&i9 &Lp (aku menetap di tempat), denganfathahpada

raa'. Asalny u it'lrtt, dengan kasrah pada raa', lalu raa' yang pertama

dibuang untuk meringankan, seperti kata Liiy menjadi til. Mereka

memindalrkan harakatnya kepada qaaf, dar. tidak memeth*at alif
w ashal karena qaaf-ny a berharakat."

Abu Ali Al Farisi berkata, "Raa'yang pertama diganti dengan

ycw' ag:r tidak double, seperti penggantian pada kata lotig dan iut-),

lal:u yaa'-nya berharakat dengan harakat huruf yang digantikannya.

Perkiraanny a: ;4i1, kemudian harakat yaa' diterupkan pada qaaf agar

yaa' tidak berharakat dengan kasrah, lalu yaa'-nya menjadi gugur

karena bertemunya dua suhtn, dan lwmzah washl-nya juga gugur

karena berkarakatrya huruf yang setelahnya sehingga menjadi 3.1r."

Nafi' dan Ashim membacanya dengan fathah pada qaaf,

asalnya it - g((rIU b')t, dengan kasrah pada raa' (ptadafi'l madhi'

nya) dan dengan fathah pada qaaf (pada fi'l mudhari'-nya) yang

artinya aku menetap di tempat, yaitu seperti 'JJ$-- ry. I"i adalah

logabrya orang-orang Hijaz. Demikian yang disebutkan oleh Abu

Ubaid dari Al Kisa'i, dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Az-

Zajjaj dan yang lainnya.

Al Farra' berkata, "Yaitu seperti ungkapan: fg?tb C-*'Ji,
yakni l'$#t Ja (apakah kau merasakan fteberadaan) kawanmu?)."

Abu Ubaid berkata, "Para guru kami dari kalangan para ahli

batrasa Arab mengingkari qira'ah denganfathah pada qaaf. Demikran

ini karena jI - g(n\ b'tj tidak diperbolehkan oleh kebanyakan ahli

batrasa Arab. Yang benar adalah t$ - b$,dengan knsrah. Maknanya

.adalah perintah bagi mereka agar tetap tinggal di rumah-nrmatt

mereka dan tidak keluar."
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Ini menyelisihi apa yang telah kemi sebutkan di sini darinya
dari Al Kisa'i, yaitu dari pdra gurunya. Abu Hatim menyepakati
pengingkaran qira'atr ini, ia pur berkata, "sesungguhnyakata'op,
dengan fothah pada qaaf, tidak ada madztrabnya di dalam perkataan

orang Arab."

An-Nuhas berkata, "Telah disanggah perkataan Abu Hatim
yang menyatakan bahwa tidak ada madztrabnya di dalam perkataan
Arab, karena ada dua madzhab mengenai ini, yaitu salah satunya
adalah yang diceritakan oleh Al Kisa'i, dan yang lainnya dari Ari bin
Sulaiman."

Madztrab yang diceritakan oleh Al Kisa'i adalatr yang telah
kami kemukakan dari dari riwayat Abu ubaid darinya, sedangkan
madzhab yang diceritakan oleh Ali bin Sulaiman adalah, ia
mengatakan, bahwa itu dari ;|-W*b')F (bersenang hati).
Maknanya: dan bersenang hatilatr kalian di rumah-rumah kalian.,, An-
Nuhas mengatakan, "Ini pemaknaan yang bagus.',

Saya katakan: Ini tidak bagus, dan ini bukan malcna ayat ini,
karena maksudnya adalah perintah untuk mereka agar menetap di
rumah, dan bukannya dari JJlt'ay(bersenang hati).

Ibnu Abi 'Ablah membacanya:l'Eti, dengan alif washal dan
duaraa', yang pertamarrya kasrah sesuai asalnya.

Jl*i $g;t'& C.;{-e @*iong*tah tcamu berhias dan
bertingkah laht seperti orang-orong Jahiliyah yang dahutu). i#t
adalah wanita menampakkan perhiasannnya dan keindahannya yang
semestinya ditutupi, yaitu bagian-bagian yang bisa menimbulkan
syahwat lelaki. Penjelasan makna i?t telah dipaparkan di dalam
surah An-Nuur. Al Mubarrad berkata, "Itu diambil dari lklJt 6apang),
dikatakan t# *.U,1 O apabila giginya jarang.,, Ada juga yang
mengatakan, bahwa ifit aaaUtsombong dalam berjalan. Pemaknaan

ini sangat lemah.
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Kemudianadaperbedaanpendapatmengenaiyangdimaksud

dengan Jj*il+r#t (Jahiliyah vang dahutu)' Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa itu adalatr antara masa Adam dan Nuh. Ada juga

yang mengatakan antara Nuh dan Idris' Ada juga yang mengatakan

antaraNuh dan Ibratrim. Ada juga yang mengatakan antara Musa dan

Isa, dan ada jugayang mengatakan antaia Isa dan Muhammad'

A1 Mubarrad berkata, "$j*tl+r*lt adalah seperti kalimat

*1,jg)t[,bHr Gejahilan orang-orang yang jahil)." Lebih jauh ia

mengatakan, .,Paxa wanita jatriliyah biasa menampakkan apa-apa

menapakkannya adalah buruk. sampai-sampai ada wanita yang

duduk-duduk bersama suaminya dan teman lelakiny4 lalu teman

lelakinya itu menyepi dengannya dengan apa yang di atas kain hingga

ke atas, sementara suaminya menyepi dengannya dengan apa yang di

bawah kain hingga ke bawah. Baltkan kadang salah satu dari

keduanya meminta bergantian."

IbnuAthiyyatrberkata"Menurutku,batrwaini
mengisyaratkan kepada jahiliyah yang mereka ketahui, maka mereka

diperintahkan untuk beralih dari kebiasaan itu, yaitu tradisi yang ada

sebelum syari'at ini, yakni tradisi-tadisi kafir, karena mereka tidak

memiliki rasa cemburu. Jadi bukan berarti ada jahiliyatr yang lain'"

Demikian yang ia katakan. Ini adalatr pendapat yang bagus

Bisa juga maksudnya adalah jahiliyatr yang lain yang terjadi di

masa Islam, yaitu tasyabbuh (menyerupai) orang-orang jatriliyah, baik

berupa perkataan maupun perbuatan, sehingga maknanya: dan

janganlah kalian, wahai wanita-wanita mulimah, setelah keislaman

kalian, berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di

masa kalian, dan orang-orang jahiliyah yang sebelum kalian. Yakni:

janganlah kalian melalcukan kejahiliyahan dengan perkataan dan

perbuatan kalian yang menyerupai kejahiliyahan yang dahulu.

TAFSIR FATHUL QADIR 73



iir:;; 6l'C8 r, EJJ| (-,s17_r';!tJgi';;Y, @an diri tanr ah

shalat, tunailcanlah zalcat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya).

Dikhususkannya penyebutan shalat dan zakat karena keduanya

merupakan pokok-pokok ketaatan badaniyah dan maliyah (fisik dan

harta). Kemudian Altah menyebutkan secara umum, yaitu
memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam

semua yang disyari' atkan.

.";5 JA ,F.)i H i.gfr,i, U (3[(sesungguhnya

Allah bermalrsud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul
bait), yakni: sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk
bertakw4 tidak melunak dalam berbicara, untuk mengucapkan

perkataan yang baik, tetap tinggal di rumatr dan tidak berhias,

mendirikan shalat dan menwraikan zal<at, serta melalnrkan ketaatan

kepada Allah dan Rasul-Nya secara umum adalah agtr Allah
menghilangkan dosa dari kalian, wahai alltul bait. Yang dimaksud

dengan ;4i ini adalah llllV ;ifi laosa dan kesalatran) yang

menodai kehormatan, yrng disebabkan meninggalkan apa-apa yang

Allah perintahkan dan karena melakukan apa yang dilarang-Nya,
maka termasuk juga setiap yang tidak diridhai Allah.

Manshub-ny^ "#tJA karena sebagai pujian, demikian yang
dikatakan oleh Az-Zajjaj. Ia juga mengatakan, "Bisa juga anda

menganggapnya sebagai badal (pengganti)." Lebih jauh ia
mengatakan, 'oBoleh juga rafa' dan lihafadh." An-Nuhas berkata,

"Jika khdadh,maka dianggap sebagai badal dan kaaf danmiim [pada
kalimat ?i (dari kamu).|." Al Mubarrad menyanggalrnya, batrwa

tidak boleh ada b adal dat', muWtathab. Bisa }uga mans hub-ny a karena

seruan.

W f#j (dan. membersihkan kamu sebersih-bersihnya),

yakni membersihkan kalian dari dosa-dosa dan kotoran-kotoran
dengan pembersihan yang sempurna. Peminjaman kata 6;.lt untuk
memaksudkan kemaksiatan dan mengatasinya dengan pembersihan
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adalah cara yang sangat efektif agar hal itu dijauhi dan sebagai

teguran yang keras bagi pelakunya.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai ahlul bait yang

disebutkan di dalam ayat ini. Ibnu Abbas, Ikimah, Atha', Al Kalbi,

Muqatil dan Sa'id bin Jubair mengatakan, bahwa atrlul bait yang

disebutkan di dalam ayat ini adalah khusus para isteri nabi $. Mereka

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan gijl ai sini rumatr

Nabi $ dan tempat tingggal-tempat tinggal para isteri beliau. Ini

berdasarkan firman-Ny r,'bi.;$.O &-V Aki| (Dan ingatlah

apa yang dibacakan di rurnahmn). Lain dari itu, konteksnya mengenai

para isteri beliau dari mulai: #"ii,ii$i-q1n- (Hai Nabi, katakanlah

kepadaisteri-isteriryD,hn11n9ji);-qibsS4ili'-t14'Li5
WW <r?!rtiylillt: S (o"" ingattah apa yans dibacakan

di rumahmu dari ayat-ayat Allah don hibnah (sunnah Nabimu).

Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui).

Telatr berkata Abu Sa'id Al Khudir, Mujatrid dan Qatadah

serta dirwayatkan dari Al Kalbi, bahwa ahlul bait yang disebutkan di

dalam ayat ini adalatr Ali, Fathimab, Al Hasan dan Al Husain. Di
antara alasan-alasan mereka adalah bentuk khithab di dalam ayat ini
yang bentuknya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, yaitu:

H d*, f#j. seandainya lhithab ini khusus r:ntuk perempruln,

tLntu buny inya: i$jb a*r;i#i.
Golortgan yang pertama menjawab ini, bahwa bentuk tadzkir

itu berdasark alafazh fi, seperti firrran Allah i&, &"it i\ b 6#
eli jAK*:.K;iAl (Apatcah kamu m.erasa heran tentang ketetapan

Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan

atas kntnu, hai ahlul bait!. (Qs. Huud [11]: 73). Dan seperti ucapan

seseorang kepada kawannya, 9€Liil.rlf Gagaimana kabar isterimu?),

ma}sudnya adalah isterinya atau para isterinya, lalu ia menjawab, p
,Pg (mereka baik).
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Mari kita uraikan alasan dari masing-masing golongan.

Golongan yang pertama berpatokan dengan konteksnya, bahwa itu

adalah mengenai para isteri sebagaimana yang telah kami sebutkan,

dan berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan

Ibnu Asakir dari jalur Ilaimah dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny4

efi JA G)\ W ai.frlU-frt (sesungguhnya Ayah

bermalrsud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait), ia

berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan para isteri

Nabi $ secara khusus." Ikrimah berkata, "Ini diturunkan berkenaan

dengan para isteri Nabi $.' Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

serupa itu dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir dan

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari Ikrimatr. Ibnu Sa'd
juga meriwayatkan serupa itu dari Urwah.

Adapun golongan yang lainnya, maka telah diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dan ia menshahihkanny4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al
Hakim dan ia menshahihkannyq Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di
dalam Sunan-nya dari beberapa jalur: Dari Ummrr Salamah, ia

berkata, "Di rumalrku telah diturunkan ayat: afi.'fi$fit
,";f JA,G)| H (Sesungguhnya Atlah bermapsud hendak

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait), juga di rumah

Fathimah, Ali, Al Hasan dan A1 Husain. Maka

Rasulullah $ menyelimuti mereka dengan kain yang tengah beliau

kenakan, kemudian beliau bersabda, 6;.yl it- C+iU 1A iF ;t3;
t'* P*i(Mereka adalah ahli baitht, maka hitangkantah dosa dari
merelra, dan ber sihkanlah mereka sebersih-bersihnya).2s

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ummu Salamah juga: Bahwa

ketika Nabi $ sedang di rumatrnya, di tempat tidunrya, beliau

mengenakan kain selimut, lalu Fathimatr datang membawa periuk

u Shahih,At-Tirmidzi, 3205; Al Hakim, 2t416;Dishatrihkan oleh Al Albani.
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berisi makanan, maka Rasulullatr S bersabda, t?,,; $S[ *!) €:it
ti!.,15 (Panggillah suamimu dan kcdua analonu, Hasan dan Husain),

maka Fathimatr pun memanggil mereka. Ketika mereka sedang

makan, tiba-tiba turuntah kepada Nabi $ ayat: ;rJtr {Jf U *y
W f# er:) SA ,G)i H (sesungguhnva Attah

bermalrsud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan

membersihkan ftamu sebersih-bersihnya). Lalu Nabi $ meraih sisa

kainnya, dan menutupkannya kepada mereka, kemudian beliau

mengeluarkan tangannya dari kain itu dan melambaikallnya ke arqh

langit, kemudian berkata, 0;.11 '# *itl ,fg; ,#.#1 ;13^'d
tir\ ;l*i (Ya Allah, mereka ahti baitku dan orang:orang khususht,

malra hilangtranlah dosa dari merela dan bersihkanlah merelca

dengan sebersih-b ersihnya). Beliau mengucapkannya tiga kali. Ummu

Salamah berkat4 "Lalu aku memasukkan kepalaku ke dalam kain itu,

lalu aku berkata, 'Wahai Raulullah, apa aku juga bersama kalian?'

Beliau bersabda, -P A$1pr*nggufuiya engkau kepada kebailcan),

dua kali."26 '

Ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dari haditsnya, ia berkata:

Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami: Abdul Malik bin

Abi Sulaiman menceritakan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah:

Telah bercerita kepadaktr orang yang mendengar dari Ummu Salauratr,

ia menyebutkan, bahwa Nabi $... lalu ia menyebutkannya. Di dalam

sanadnya terdapat orang yang tidak diketahui, yaitu gurunya Atha',

adaprur perawi lairurya tsiqah.z1

Ath-Thabarani juga meriwayatkan yang serupa itu dari darinya

melalui dua jalur. Ibnu Katsir di dalam Tafsirnya menyebutkan

banyak jalur periwayatan untuk hadits Ummu Salamatr ini yang

26 Disebutkan oleh Al Haieami di dalam Al Maima',9/166, 167, dari beberapa
jalur periwayatan.

27 Dikeluarkan oleh Ahmad, 61292. Di dalam sanadnya terdapat seorang lelaki
yang tidak disebutkan namanya, yaitu gurunya Atha', adapun para perawi lainnya
tsiqah. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Katsir,31484.
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terdapai di dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Mardawaih

dan Al Khathib juga meriwayatkan serupa itu dari hadits Abu Sa'id Al
I(hudri.

At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi $, ia

berkata, "Ketika diturunkan kepada Nabi $ ayat ini: fr#-*t
,;$ JA G)i H irfJ (sesungsuhnya Attah bermatrsud

hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait)..." lalu ia
menyebutkan kisah menyeruilai apa yang disebutkan di dalam hadits

Ummu Salamatr.

Ibnu Abi Syaibah, Ahrnad, Muslim, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim
dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyatr, ia berkata, 'Nabi $ keluar
pagi-pagi dengan mengenakan kain bulu [kain tanpa jahitan] dan alas

kaki hitam yang terbuat dari bulu. Lalu datanglah Al Hasan dan Al
Husain, maka beliau memasukkan keduanya bersama beliau.

Kemudian datang Fathimah, beliau pun memasukkannya bersama

beliau, kemudian datang Ali, lalu beliau pun memasuk&anya

bersamanya, kemudian beliau membac4 H ai.frUfit
W f#etfr JA ,G)i (sesungguhryi ,atut bermaksud hendak

menghilanglran,dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan

lramu s e b e r s ih- b er s ihny a).' 28

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim dan ia
menshalrihkannya, serta Al Baihaqi di dalam Sunan-nfa,dari Watsilah

bin Al Asqa', ia berkat4 "Rasulullatr I datang kepada Fathimah, saat

itu bersama Ali, Hasan dan Husain, hingga beliau masuk, lalu
mendekatkan Ali dan Fathimatr serta menempatkan keduanya di
hadapanny4 lalu menempatkan Hasan dan Husain di atas paha beliau.

Kemudian beliau menyelimrfkan kainnya sementara aku di belakang

2E Shahih,Muslim, 4tl882,dan yanglainnyq dari hadits Aisyah.
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mereka, kemudian beliau membaca ayat ini: :.+t1.'ilij'-C3t-
,;$ irA ,G)i H (Sesungguhnya Attah bermalaud hendak

menghilangkan dosa dari ftamu, hai ahlul bait), dan beliau berkata,

ridn P*t 6;lt i* *X'& ,d.'*t ;t3^'$tt 1ro Ailah, meretra

adalah ahli baitht. Ya Allah, hilangkanlah dosa dari merelm don

besihlranlah mereka dengan sebersih-bersihnya). Aku berkata,

"Wahai Rasulullah, apakah aku juga termasuk keluargamu?" Beliau

bersabda, *t t";it'3 lOan engkau iuga termasuk keluargaht)."2e

Watsilah berkata, "Itu sungguh yang paling aku harapkan." Ada juga

jatur-jalw periwayatan lainnya yang disebutkan di dalam Musnad

Ahmad.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, At-Tirmidzi dan

ia menghasankannya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani, Al
Hakim dan ia menshahihkannya, serta Ibnu Mardawaih, dari Anas:

"Bahwa Rasulullah $ melewati pintu rumah Fathimah ketika

berangkat untuk shalat Subgh, lalu berliau bersabda, ,#l'JitiUi(>ti,elt
ty.p i#i #t;yf ai.lt'& -p,$.'.ilr trr- ut1.a1'!at (Shatatwahai

ahlul bait, shahat. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

menghilanglran dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan

lramu s e b e r s ih-b e r s i hny a)."3 
o

Muslim meriwayatkan daxi Zard bin Arqam: "Bahwa

Rasulullah $ bersabda, ,# ,ylo|nt' 'PSit 6*u ingatkan tralian

trepada Atlah tentang ahli baith)."3l Lalu ditanyakan kepada Zud,
"Siapa atrli baitrya beliau? Bukankah para isterinya termasuk ahli

baitnya?" Ia menjawab, "Para isterinya termasuk alrli baitnyq akan

tetapi ahli baitrya adalah yang diharamkan menerima shadaqatr, yaitu

keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far dan keluarga Al Abbas."

" Shohih, Al Hakim, 21416, dan ia mengatakan, "shahih berdasarkan syarat

Muslim." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi; Disebutkan oleh Al Haitsami di
dalamAl Majma',91167.

'o Dha' tTAhma4 3 1259;At-Tinnidzi, 3206.

" S hohi h, Muslim, 4 I 187 3 ; Ahmad, 4/367; Ad-Darim i, 33 I 6.
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A1 Hakim At-Tirmidzi, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan

Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Rasulullah g bersabd4 e dtti ,sp. $W 'n;j"'if $1

(,J63J' +v;otS> ,1;,a!r evil u dt qv;'1O'$y t4tt lq t^rp
e eW ,,brfi i;;;-;i)t-,y+,i .;rjt gv&I * (li ,sa)t 9v;.1 ;y'6b
t.ririt Qv,J12'* t ;JJt +u.;;fu-'yat ev&$ ,'iy qS ,$lt sp
'i .'&*st * 61i 6J4i)t ietl$ .(4\u;ttt4\$9* y,{:,,tt e*:fV
;ya't s.t';t' i?ut*S> ,iF JN.ii ,{$ Lr,f C ,;t# ,-kW19,h1-S;+
'i ';$ ti lv ,* e+iti fi {i it tls (ifi61 Sr ,r+ €";t'otthwt,'& q+qil L-j-uil>,iiP Eb ,q.6F e ,;W ,t3g.Squ$t,y+

,-. 
jlJr ia321jw,4:,6iu$ .4: ,ei+ S#i#1r .# #.:t,

(Sesungguhnya Allah membagi rnanusia menjadi dua bagian, Ialu Dia
menjadikanht berada di bagian yang terbailotya di antara kedua
bagian itu. Itulah firman-Nya, AJi&lUtAi,i"V (dan golongan
kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan ira. (Qs. Al Waaqi,atr

156l:27), S@idtit, (dan golongan hrf. (es. Al Waaqi,ah [56]: 4l),
malra aht adalah golongan kanan, dan aht adalah sebaik-baik
golongan kanan. Kemudian Allah menjadikan kcdua bagian itu
menjadi tiga, dan menjadikan aht berada di bagian yang terbaibtya
dari lretiganya. Itulah Jirman-Nya, @ ii$i +A1 Y'1. ;"*t,g" E
'orf;Ai'oj;A'6 @ t:dJi,*' *tr1*fr ,5V (yaitu golongan tranan.
Alanglrah mulianya golongan ksnan itu. Dan golongan kiri. Alangkah
sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling ,

dohulu. (Qs. A1 waaqi'ah [56]: 8-10). Matca aht termasuk orang-
orang yang lebih dulu berima4 dan aht adalah sebaik-baik orang
yang lebih dulu beriman. Kemudian Allah menjadikan kctiganya
menjadi kabilah-kabilah, lalu menjaditranfu bgrada di dalam trabitah
yans . pating. baik - rtutah firman-Nya, "oiffirf4i;pr$J K$45'# ;{'*K;{t (dan menjaditran kamu' iuOonfro-bangsa dan
bersuht'sulat supaya kamu saling kenal-mengenar. sesungguhnya
orang yang paling mulia di antaro kamu di sisi Allah ialah orang
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yang paling talcwa di antara kamu. (Qs. Al Hujuraat [49]: l3). Dan

aht adalah anak Adam yang paling bertakwa dan paling mulia di sisi

Allah, dan itu bukan berarti membanggakan diri. Kemudian /llah
menjadi lrabilah-kabilah itu meniadi rumah-rumah (keluarga'

keluarga), dan menjadikanfu berada di rumah (keluarga) yang paling

b ai tmy a. Itut ah fi r m an- Ny a, ;{) lrS,F. )i H a{';l U- fit
W f#t (sesungguhnva Altah' bermaksud hendak

menghilanglcan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan

lramu sebersih-bersihrrya). Maka aht dan ahli baitlru dibersihkan dari

dosa-dosa)."32

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Al
Hamra', ia berkata, err{ku tinggal di Madinah selama tujuh bulan pada

masa RasulUah &. Aku melihat Rasulullah $ ketika berangkat untuk

shalat Subuh, beliau menghampiri pinttr rumah Ali dan Fathimah, lalu

beliau berkata, g-#l#t ii.yt'# ery'.ilr fuy- u\.a\:a ,6,&/,r

t'op f#S (Shalat, shalat. Sesungguhnya Altah bermaksud hendak

menghilanglran dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan

lramu sebersih-bersihnya)."33 Di dalam sanadnya terdapat Abu Daud

AI A'mq ia seorang pemalsu lagi pendusta.

Mengenai ini masih banyak hadits-hadits dan atsar-atsar

lainnya. Apa yang telah kami sebutkan di sini adalatr yang layak untuk

dijadikan sandaran.

Ada golongan ketiga yang menengatri antara kedua golongan

tadi, yaitu menetapkan bahwa ayat ini mencakup semua isteri beliau,

32 Dha'i| dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'i|,1/170; Disebutkan
oleh Al Haitsami di dalam Al Majma', 8/214, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan
oleh Ath-Thabarani. Di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abdul Hamid Al
Hamani dan Ghassan bin Rib'i, keduanya dha'tf"; Disebutkan oleh Ibnu Katsir di
dalam Al Bidcyah wa An-Nihryah, 2D57, dan ia mengatakan, "Mengandung
kejanggalan dan kemunkaran."

33 Maudhu'(palsu), Ibnu Jarir, 2116. Di dalam sanadnya terdapat Abu Daud Al
A'ma, namanya Nufai' bin Al Harits. Al Hafizh mengatakan mengenainyq "Ia
matruk (riwayatrya ditinggalkan)." Dan ia rlinilai pendusta oleh Ibnu Ma'in.
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dan juga Ali, Fathimah, Al Hasan dan Al Husain. Tentang para isteri
beliau, itu karena mereka adalatr yang dimaksud di dalam konteks
ayat'ayat yang dikemukakan, dan karena mereka adalah yang tinggal
di rumah-rumah Nabi # dan menetap di tempat-tempat menetapnya
beliau. Ini dikuatkan oleh keterangan yang telah dikemukakan tadi
dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Adapun tercakupnya Ali,
Fathimah, Al Hasan dan Al Husairu karena mereka adalah keraba
beliau dan ahli bait beliau secara nasab (garis keturunan). Ini
dikuatkan oleh hadits-hadits yang telatr kami kemtrkakan tadi yang
menyatakan bahwa mereka itu sebagai sebab turunnya ayat ini. Maka
orang yang menetapkan ayat ini khusus untuk salatr satu dari kedua
kelompok tadi Drakni para isteri atau kelompok keluarga Alil berarti ia
telatr memberlakukan sebagian yang harus dibelakukan dan
mengesampingkan sesuatu yang tidak boleh dikesampingkan.
Pendapat im di-rajih-kan oleh sejumlah ulama peneliti, termasuk di
antaranya Al Qurthubi, Ibnu Katsir dan lain-lain.

Ada juga yang berpendapat, bahwa mereka adalah Bani
Hasyim. Mereka berdalih dengan hadits Ibnu Abbas yang telah
dikemukakan, dan berdasarkan perkataan Zaidbrn Arqarn yang telah
dikemukakan, yaitu ia mengatakan, "Akan tetapi ahli baitrya adalah
yang diharamkan shadaqah baginy4 yaitu: keluarga Ali, keluarga
Uqail, keluarga Ja'far dan keuarga Al Abbas.,, Jadi mereka
menganggap bahwa yang dimaksud dengan bait dr sini adalatr bait an- 

'

nasab (secara garis keturwran).

Firman-Nya, S *:; ;, 'H3.0 i)!;t, 6bl?
i45 (Dan ingatlah apo yatg dibacahan ir ir*ot *u dari ayat-
ayat Allah dan hilonah (sunnah Nabimu), yakni: ingaflatr tempat
nikmat ketika Allah menjadikan kalian berada di dalam rumatr-rumah
yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hikmah- Ingatlatr
akan hal itu dan fikirkanlatr itu, agar kalian mendapat pelajaran dari
wejangan-wejangan Allah. Atau: sebutkanlatr itu kepada manusia agar
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mereka mendapat pelajaran dari itu dan menempuh petunjuk dengan

petunjuk itu. Atau: ingatlah akan itu dengan membacanya agar kalian

memeliharanya dengan banyak membacanya dan tidak

meninggalkannya.

Al Qurthubi berkata, "Para ahli takwil mengatakan, bahwa

fi+S:; (ayat-ayat Allah) ini adalah Al Qur'an, {413 @o,
hikmah) adalah As-Sunnah." Muqatil berkata, "Yang dimaksud

dengan ayat-ayat dan hikmah ini adalah perintah dan larangan-Nya di

dalam Al Qur'an." Ada juga yang mengatakan, bahwa Al Qur'an telatr

memadukan statusnya sebagai ayat-ayatyang jelas yang menunjukkan

tauhid dan kebenaran kenabian dengan statusnya sebagai hikmah yang

mengandung berbagai macam ilmu dan syari'at.

bW <r?iiiiiy (sesungsuturya Altah adalah Maha
Lembut lagi Maha Mengetahul), Maha Lembut terhadap para wali-
Nya, lagi Maha Mengetatrui semua makhluk-Nya dan semua yeng

terlahir dari merek4 yang baik maupun yang buruk, ketaatan maupul
kemaksiatan. Lalu dia membalasi yang baik dengan kebaikannya, dan

yang buruk dengan keburukannya.

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia bertuttr, "Abu
Bakar datang lalu meminta izin unhrk masuk ke tempat Rasulullah #r,
sementara orang-orang tengah dudulq dan Nabi # pun tengah duduk
(di dalam), namun Abu Bakar tidak diizinkan (mastrk). Kemudian

Umar pun datang lalu meminta inn (unttrk masuk ke tempat

Rasulullatr), nrlmun ia juga tidak diizinkan. Kemudian Abu Bakar dan

Umar diberi izin, maka keduanya pun masuk, sementara

Nabi $ tengah duduk terdiam dan para isterinya di sekitarnya Umar

berkata, 'Aku akan berbicara kepada Nabi $, mudah-mudatran beliau

dapat tertawa.' Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana

menurutnu bila tadi puteri Zaid (isterinya Umar), meminta nafkah
- lalu aku pukul tengkuknya?' Maka Nabi $ pun tertawa hingga
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t"i,\ 6iL-Jr #tamrak gigi gerahamnyq dan beliau bersabda,

(Merelra di sekelilinght meminta nalkah kepadah). Maka Abu Bakar
berdiri menuju kepada Aisyah untuk memukulnyq dan Umar pun
berdiri menuju kepada Hafshatr, keduanya berkata, 'Kamu meminta
kepada Rasulullah # apa yang tidak ada padanya?' Maka
Rasulullah $ mencegah Abu Bakar dan Umar, lalu para wanita itu
berkata, 'Demi Allah, setelatr ini kami tidak akan lagi meminta kepada
Rasulullah apa yang tidak ada padanya.' Lalu Allah menurunkan ayat
yang isinya memberikan pilihan kepada para isteri Nabi $. Lalu

*W:;l +l v, r;l gJ FttjlUetiau memanggil Aisyah dan berkata,
(Sesungguhnya alat alan merryampailan suatu hal $g1 6;tW & *

lrepadamu. Aht tidak ingin engkau tergesa-gesa mengenai hal ini
hingga _englcau meminta pendapat kcdua orang tuamu). Aisyatr

,$4rf:.Aberkata, 'Apa itu?' Maka beliau pun membacakan ayat:
(Hai Nabi, katakanlah kcpada isteri-isterimu ..) al Myah. ,i6"ii

Aisyah berkata, 'Apakah mengenai dirimu aku harus meminta
pendapat kedua orang tuaku? Bahkan aku memilih Allah dan Rasul-
Nya. Dan aku meminta kepadamq agar engkau tidak menceritakan
kepada(trpaua para lsrenmu u/ang lam) apa yang aKu plllh.' Ijelrau pun
w 'c,liilg 

"{x 
\ ,tk vttt, 

"g* 
:FS ee:, ,r.q p,&r lperkata

isterimu (yang lain) apa yang aku pilih.' Beliau

(Sesungguhnya Allah tidak mengutusht untuk l(i1p1\1c,t3j3l
menyusahlran, akan tetapi Dia mengutusht sebagai pengajar dan
pembawa berita gembira. Tidok seorang wanita pun dari antara-
merelra yang menanyakan apa yang engkau pilih kecuali aku akan

memberitahunya).""'

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari
Aisyah: Bahwa Rasulullatr $ menemuinya ketika Allah
memerintahkannya untuk memberikan pilihan kepada para isterinya.
Aisyah menuturkan, "Beliau memulai dengan aku, beliau bersabda jf
Si! ercl*s d, ,h;s.s l .ila;ir xl til etJ y.S (sesungguhnya ahr

'n Shahih,Muslim, 2fi104.
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akan menyampaikan suatu hal kepadamu, maka engkau tidak harus

tergesa-gesa hingga meminta pendapat lebih dulu kepada kedua

orang tuamu). Beliau memang suda tahu, bahwa kedua orang tuaku

tidak akan menyuruhku untuk berpisah dengan beliau. Lalu beliau

bersabda, <...r;jfur 
'ar+;lritii',r3,ttel-.;1i\ F #' Aifrs 'iG 

abr 31

(S e sungguhnya All ah b erfirrnan,' Hai Nabi, lcat akanlah kepada is teri'
isterimu, 'Jika kamu sekalian mengingini kehidupan &tnia...') hingga

akhir ayat. Maka aku katakan kepada beliau, 'Apakah mengenai diriku
'ini aku harus meminta pendapat kedua orang tuaku? Maka

sesungguhnya aku menginginkan Allah, Rasul-Ny4 dan negeri

akhirat.' Lalu para isteri Nabi # yang lain pun melakukan hal yang

sama dengan apa yang aku lakukan."3s

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas mengenai firman-Ny4 ry, i::; 4#:; it:'{4.ii- Ji
(Dan barangsiapa di antma kmnu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap

taat lrepada Allah dan Rasul-Nya don mengeriakan amal yang shalih),

ia berkata, "Allatr mengatakan: dan barangsiapa di antara kalian yang

taat kepada Allatr dan mengerjakan aural shalih untuk Allah dan

Rasul-Nya dengan menaatinya."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4

$t:#{i (urfo ianganlah kamu tunduk dalam berbicara), ia

berkata, *Allatl mengatakan: janganlah kamu melunakkan kata dan

janganlah kamu tunduk dalam berbicara."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Ny", )ir\ui$.iiii (uotoionganlah kamu tunduk dalam berbicara),

ia berkata, "Menandingi kaum lelaki dalam berbicara sehingga

berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit."

Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Muhammad bin Sirin, ia berkata, *[h diberitahu, ba]rwa dikatakan

35 Muttafaq 'alaih, Al-Lu'lu'wa Al Mtjan, 941, dari hadits Aisyah 4.
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kepada Saudah, isteri Nabi S, 'Mengapa engkau tidak berhijab dan

tidak bersorban sebagaimana saudari-saudarimu?' Ia menjawab, 'Aku
telah berhijab dan telah bersorban, dan Allah memerintahkanku untuk

tetap di dalam rumahku. Maka demi Allah, aku tidak akan keluar dari

rumahku hingga aku mati.' Sungguh, demi Allah, dia tidak pernah

keluar dari pintu kamarnya hingga jenazahnya dikeluarkan."

Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Sa'd, Abdullah bin Ahmad di dalam

Zawa'id Az-Zuhd dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Masruq, ia

berkata, "Adalah Aisyatr, apabila ia membac a ay a: "&t#. e iir33 @an
hendaHah kamu tetap di rumahmu), ia menangis hingga membasahi

kain penutup kepalanya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan, ia
berkat4 - Jlit l+r;;lt gahitiyah yang dahutu) adalahdi antara masa

Nuh dan Idris, dan itu adalatr seribu tahun."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Bahwa Umar bin
Khaththab bertanya kepadanya ia berkata, 'Bagaimana menurutnu
te.ntan1firman Allah untuk para isteri Nabi $, MI&: <;;*;
$j'!l (dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laht seperti

orang-orang Jahiliyah yang dahulu), apakahjalihiyatr itu tidak hanya

satu?' Ibnu Abbas berkata, 'Aku tidak pernatr mendengar j9t ,

(pertama) kecuali pasti ada lgT (terakhir).' Umar berkata lagi

kepadanya, 'Maka tunjukkan kepadaku dari Kitabullah hal yang

membenarkan itu?' Ibnu Abbas berkata, 'sesungguhnya Allah
berfirman, a3. iil i3u;+t to el$ V $t e bbv.S (Dan berjihadtah

lramu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia
telah memilih kamu pertama kali).' Umar pun berkata, 'Terhadap

siapa kita diperintalrkan tmtuk berjihad?' Ibnu Abbas menjawab,

'Makhzum dan Abdu Syams'."
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari lbnu Abbas, ia berkata,

" tlj^ii 14r5Yt gahiliyah yang dohulu) adatah di antara Isa dan

Muhammad."

Mengenai sebab turunnya ayat: 'H jtfiA-fit
,"T$'J"1G.)i (Sesungguhnya Attah' bermalcsud hendak

menghilanglcan dosa dari kamu, hai ahlul bait), kami telah

mengemukakan atsar-atsarnya di atas.

Abdurrazzaq, Ibnu Sa;d, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadatr mengenai firman-Ny4

,L1+b fi *:; -n'Hi 
O &-Y -.<,?':$ (Dan ingatt ah afd

yang dibacalran di rumahmu dari ryat-oyat Allah dan hihnah (sunnah

Nabimu), ia berkata, "(Yakni) Al Qur'an dan As-Sunnatr."

Ibnu Sa'd meriwayatkan daxi Abu Umamah, dari Sahl,

mengenai frman-Nyu,'$*iii.O&V6bi5 (Dan ingatlah

apa yang dibacakan di rumahmu) al Myfu, ia berkatA
"Rasulullah $ biasa mengerjakan shalat sunnah di rumah-rumah
isterinya, baik malam hari maupun siang hari."

'#:$*3Xb<tz;-:*V"/1,fi 6Q,""$riy

i,*)5,* j:,;r55 w-+;,tri €;4,if
6q116.Air;ASii;rr$-,-.r-z^un'S

'o(r, W ffi iifi, fxri'tf .>. g':ig
ar;# {|'K 6 lA,4;6 {ifi 6 tit {i {; EE).

@ry i6i'pfrfi;;-;ifie1{ra

il,
2o
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"sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim; lahi-laki dan

perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap

dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-lahi

dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusya',

laki-laki dan perempuan yang bersedekah, lahi-laki dan perempuan

yang berpuasar laki-laki dan perempuan ysng memclihara

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut

(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereha ampunan

dan pahala yang besar. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang
' ryukmin dan tidak (pula) bagiperempuan yang mukmin, apabila

Allah dan Rasul-Nya telah mcnetapkan suatu hetetapan, akan ada

bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan merek* Dan

b arangs iap a me ndurhakai Allah dan Ros ul-Ny a maka s ungg uhlah

dia telah sesat, sesat yang nyata " (Qs.. Alzaab [33]: 35-36)

Firman-Nya, <4r5'bl (sesunggtthnya taki-lahi yang

muslim). Allah & memulai dengan menyebutkan Is}am, yaitu masuk

ke dalam agama Islam dan tunduk disertai dengan amal, sebagaimana

disebutkan di dalam hadits shahih: "Bahwa ketika Nabi $ ditanya

oleh Jibril mengenai Islam, beliau menjawab, ,'oir'f1 4l i;l W bl 3A

or*;t (:*t:,a;ir AiS ,i€;ir, t;fr3 ,6l.lst ?#t (Yaitu engkau bersaksi

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan

zalat, mengerjakon haji di Baitullah dan berpuasa Ramadhan).36

Kemudian dirangkai kepadanya: +i\"\fr (dan perempuan

yang muslim), ini sebagai penghormatan bagi mereka sehingga

disebutkan secara khusus. Demikian juga pada kaliaat-kalimat

selanjutrya, kendati pun sebenamya mereka juga sudatr tercakup oleh

lafazh <r:Z;-t*V,4)fli dan yang lainnya. Penggunaan bentuk

36 Muttafaq 'alaih, taffitrij-nya telah dikemukakar lebih dari sekali.
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mudzaklar adalatr karena dominasi laki-laki atas perempuan

sebagaimana yang disebutkan di selunrh Al Kitab yang mulia ini.

Kemudian Allah menyebutkan, ,{6$ti <rg;;*S (laki-laW

dan perempuan yang mukrnin), yaitu orang yang beriman kepada

Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nyq para rasul-Nya serta

takdir-Nya yang baik maupun yang buruk, demikian sebagaimana

yang dinyatkaan di dalam hadits shahih dari Rasulullah #.
c;:qt|'#it (laki-laki dan perempuan yang tetap dalam

ketaatan:nyal. Quir adalah g}.iir luir lyang ahli ibadah lagi taat), begi

juga luir [perempuan]. Ada juga yang mengatakan, yakni: i,{ ijr.liir
il;fuViilqJt, 

'b 
(yang mendawamkan/terus menerus ibadah dan

ketaatan).

,*+fzt:6'4.*r5 Qaki-laH dan perempuan yang benar).

b:6t (aki-laki yang benar) dan l3;rlll (perempuan yang benar)

adalatr yang berbicara dengan benar (ujur) dan menjauhi kebohongan

serta menepati apa yang telatr dijanjikan.

,21;2$';*4iZl$ 1ta*t-uni dan perempuan yang sabar). ,6t
(taki-laki yang sabar) dani'Ath)t (perempuan yang sabar) adalatr yang

bersabar terhadap syahwat dan terhadap kesulitan beban syari'at.

, ,#6'u#yn$ Qaki-laki don perempuan yang lfiusyu).

Cflfi' (aki-laki yang khusyu') dan Qel, (perempuan yang khusyu')

adalah yang merendahkan diri kepada Allah, lagi takut kepada-Ny4

serta tunduk dalam beribadah kepada-Nya.

*l:;,!V'4r#5 Qaki-taki dan perempuan yans

bersedekah). 'O"t:";llt (laki-laki yang bersedekatr) dan fiL:rrilJlt

(perempuan yang bersedekah) adalah yang bersedekah dari hartanya

untuk memenuhi apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Ada juga

yang mengatakan, bahwa maksudnya adatah lebih umurn dari itu,
yaitu mencakup shadaqatr wajib (z*awajrb) dan shadaqah sunah.
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,; "+:et t4at5 (laki-laki dan perempuan yang

berpuasa). 'i.Ut 0aki-laki yang berpuasa) dan l;ttblt (perempuan

yang berpuasa), yakni yang melaksanakan puasa. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu khusus yang wajib, dan ada juga yang

mengatakan lebih umum dari itu.

+E+A$ iiLi3.6Ufi; Qaki-taki dan perempuan yans
memelihara kchoriatannya). gA'qu\t Qaki-laki yang memelihara

kehormatarurya) dan W,F.tbuS, (perempuan yang memelihara

kehormatannya) adalah yang memelihara kemaluan dari yang haram,

yaitu dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri, secara

mencukupkan dengan yang halal.

,>- !-+'fifi(6'S 6+43Jg gaa-u*r dan perempuan
yang banyak menyebut (nama) Atlah).f, rfur (atci-laki yang berdzikir)
aan 6f, rfur (perempuan yang berdzikir) adalah yang berdzikir kepada
Allah dalam segala kondisi. Penyebuatn sifat "banyak" ini
menunjukkan disyari'atkannya banyak berdzikir kepada Allah dengan

hati dan lisan.

Tentang .. ,r'{J[, cukuplah keterangannya sama dengan

fr4{f <4iI6 (laki-laki yang memelihara kehormatannya), yutl
perkiraannya: i#tp 94db &+tp ',#vJV (laki-taki yans
memelihara kehormatannya dan perempuan yang memelihara
kehormatannya). Demikian juga Entang,>9+'1G, perkiraannya:
r#ts qtF):iltS t;flt, U,f,fug Gaki-laki yang banyak menyebut
(nama) Allah dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah).
Khabar untuk semua yang telah disebutkan adalah firman-Ny u, Inl'-Gj

WGY1# { Q4iloh telah menyediakan untuk meretra

ampunan dan pahala yang besar), yakni ampruullt untuk dosa-dosa
yang telatr mereka perbuat, dan pahala yang besar atas ketaatan-
ketaatan yang telatr mereka lakukan, yaitu berupa Islam, iman, taat,
jujur, sabar, khusyu', shadaqah, puasa, memelihara kehormatan diri,
dan berdzikir.
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Penyifatan pahala dengan sifat W (besar) untuk

menunjukkan bahwa itu sangat berharg4 tidak ada sesuatu punyang

lebih besar dari pahala itu, yaitu surga dan kenikmatannya nan abadi

yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis. Ya

Allah, ampunilatr dosa-dosa kami, dan besarkanlah pahala kami.

;# a':;X { K S lA'i;;';ir 6t $I')-i' 1; t/p.'o( 6
(Dan tidaHah patut bagi laki-laki yang mulonin dan tidak (pula) bagi

perernpuan yang mulonin, apabila Atlah dan Rasul-Nya teiah

menetaplran suatu lcetetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang

lain) tentang urusan merekn), yakni: tidaklalt benar dan tidaklah patut

bagi lelaki yang beriman dan bagi wanita yang beriman. Kalimat Stlv
dan ,rr:;!;- Li serta yang serupanya adalah bermakna mencegatr dan

memperingatkan dari sesuatu, serta memberitatrukan batrwa itu tidak

dihalalkan secara syari'4t. Bisa juga tidak dibenarkan secara logik4
seperti firman-Nya, Tlj{t$6l$5lLe (yang kamu sekali-

lmli tidak mampu rnenumbuhkan pohon-pohonnya. (Qs. An-Naml

l27l:60).

Makna ayat ini: batrwa tidaklah halal bagi orang yang beriman

kepada Allah, bila Allatr telatr menetapkan suatu ketetapan, untuk

memilih ketetapan lain dari dirinya sesui dengan kehendak dirinya.

Tapi semestinya ia menerima ketetapan itu dan mengesampingkan

dirinya di bawatr apa yang telah ditetapkan Allatr dan dipilihkan Allatr
untuknya.

Penggunaan dhamir jarnak pada kalimat { U^ i-# U
karena f,J, 0.ki-laki yang mukmin) tu *Y 1p.r"-prr* y*g
mukmin) berada pada konteks penafian, sehingga keduanya mencakup

setiap mukmin dan mukminah.

Orang-orang Kufatr membacanyur'ifiiJ, d"ng yoo'. Qira'atr
ini dipilih oleh Abu Ubaid, ada pemisah antuafi'l darLfa'il-
nya yang muannats, yuito P, sementara bentuk ta'nits itu tidak
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hakiki. Adapun yang lainnya membacanya dengan taa' karena

disandarkan kepada ';;$, yaitu lafazn muannats. 2{j$ uaaau

mashdar yang bermakna 3-)1 (pilihan). Ibnu As-Sumaifi'

membacany u, t34h, dengan suhtn pada yaa'. Adapun yang lainnya

membacanya dengan mengharakatinya.

Kemudian Allah S mengancam siapa-siapa yang tidak

mematuhi ketetapan Allah dan keputusan-Nya, Allah befftrman, ;fi
5;6';rt 6 (Dan barangsiapa mendurhakai Attah dan Rasul-Nya)

dalam urusan apa pun, termasuk di antaranya tidak rela dengan

ketetapan itu. q fii'#'ii 6afa sungguhlah dia telah sesat, sesat

yang nyata), yakni tersesat dari jalan yang benar dengan kesesatan

yang sangatjelas lagi nyata.

Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-

Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ummu Salamatr, ia

mengatakan, "Aku bericata, 'Wahai Rasulullah, mengapa kami ftaum
wanita] tidak disebut-sebut di dalam Al Qur'an sebagaimana

disebutkannya kaum lelaki?' Maka tidak ada yang mengingatkanku

dari beliau pada hari itu kecuali berserunya beliau di atas mimbar

dengan mengatakan,'sesungguhnya Allah berfirman, <ary-ffly
"Ai6 (Sesunggyhnya laki-laki dan perempuan yang muslim...)

hingga akhir ayat.'37 Diriwayatkan juga menyerupai ini darinya dari
jalur lainnya yang dikeluarkan oleh Al Firyabi, Ibnu Sa'd, Ibnu Abi
Syaibatr, Abd bin Humaid, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Abd bin

Humaid, At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, Ath-Thabarani dan

Ibnu Mardawaih, dari Ummu Ammaratr Al Anshariyah: "Bahwa ia

mendatangi Nabi $, lalu ia berkata" 'Aku melihat segala sesuatu

hanya menyebutkan kaum lelaki, dan aku tidak pernah melihat kaum

37 Shahih,Ahma( 6l3}l,dikuatkan oleh yang setelahnya.
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wanita disebut-sebut.' Lalu turunlatr ayat ini: .Afi6 <-r--;*J,ir}y
(Sesungguhnya taH-taki dan perempuan yang musli*).""

Ibnu Jarir, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dengan sanad yang dinilai hasan oleh As-Suyuthi, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Kaum wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa Allah

hanya menyebut kaum mukmin dan tidak pemah menyebut kaum

mukminah?' Maka turunlah ayat: ,r(\"113 Ar:iilry
(Sesungguhnya lakiJaki dan perempuan yang muslim) al aayah.'tre

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas

&, ia berkata, "sesungguhnya Rasulullah $ bertolak r.rntuk

melamarkan seorang gadis untuk Zaidbn Haritsatr, lalu beliau masuk

ke tempat Zunab binti Jatrsy Al Asadiyyah, lalu beliau

melamarkannya. Zunab berkata 'Aku tidak akan menikatr

dengannya.' Beliau bersabda, ,+*6'* (T"ntr, menilahlah

dengannya). Zanab berkata, ''Wahai Rasulullah, ini urusan pribadiku.'

Ketika keduanya sedang berbincang-bincang, Allah menurunkan

kepada Rasul-Nya ayat ini: l-tSj yAitft5 (Dan tidaklah patut

bagi laki-laki yang mubnin dan tidak (pula) bagi perempuan yang

mulonin) al aayatr. Zunab berkata 'Alar telah rela dia menikahiku,

watrai Rasulullah.' Beliau bersabd4 i* {fd. Zanab berkata, 'Jadi,

aku tidak maksiat terhadap Rasulullah. Engkau telah menikahkanlu

dengannya'.'40 Ibnu Jarir juga meriwayatkan serupa itu darinya dari
jalur lainnya.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya ia berkata,

"Rasulullah $ mengatakan kepada Zarnab, ,frrv ';i't;; *5J:i "J 
jt

$'*: i3 ;;t (Sesungguhnya aht alan menikahkanmu dengan Zaid

3E Shahih, At-Tirmidzi, 321 I ; Dishahihkan oleh Al Albani.
3e Dikeluarkan oleh Ibnu [arir,Zl/9; Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam l/

Majma' , 7 l9l , dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan di dalam
sanadnyaterdapat Qabus, ia dha'if danjuga dinilai tsiqah;' Saya katakan: Qabus bin
Abi Zhabyan dinyatakan ada kelemahan padanya oleh Al Hafiztt.{ Ibnu Jarir di dalam TafsimyU2llg.
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bin Haritsah, karena sesungguhnya alru telah meridhainya untukmu).
Zunab berkata, 'Wahai Rasulullatr, akan tetapi aku tidak rela dia
trntuk diriku, sedangkan aku adalah jandanya kaumku dan puteri
bibimu. Maka aku tidak akan melakukannya.' Lalu turunlah ayat ini:

UAitrc3 (Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mulonin) yakni
laid, fu!{j g"" tidak (pula) bagi perempuan yang mukrnin),yakni
Zainab, fA,M{ifr;n$! @pabrta Altah dan Rasut-Nya tetah
mene_tapkan suatu ketetapan), yakni menikatr di saat itu, ?i'6K- 6
g, a2,a$ latan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang
urusan mereka), yakni tidak ada pilihan bagi mereka untuk urusan

T"r."!u bila menyelisihi apa yang diperintalrkan Allah. 'ii'n_;,
q it*':P ii)i2i{2e 1oo" borongsiopa mendurhatcoi Ailah dan
Rasul-Nya malm sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata).
Zunab berkata, 'Aku telah menaatimu, maka lakukanlah apa yarrg
engkau kehendaki.' Maka beliau pun menikahkannya dengan Zud,
danZudpun menemuinya"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zatd, ia berkata,
"Diturunkan berkenaan dengan ummu Kultsum binti uqbatr bin Abi
Mu'ith. Dialah wanita pertama yang berhijrah lalu menyerahkan
dirinya kepada Nabi $, namun beliau menikahkanny a dengan zud,
bin Haritsah. Lalu wanita itu dan saudara laki-lakinya marah dan
berkata, 'Sebenarnya karni menginginkan Rasulullah, namun beliau
malatr menikahkan dengan budaknya'."
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;L. ;,.1{ J.-t *& ffi #;'i1 6 "ll 3;n ttt

IAX;S ,i,6r ,1*-, *r.fi{irt6 4,a:1 O -*r'Kt 
gs

e |K"{ "$ tiKC; {6 W15 c;'i $'iJZ J
;;\ 5 <$W.G;rrW 65 6{a;j €i e Tr'wfi
A ;ii,'z*"Xlil,.fj,q q,t ryt :P iW @ {g
'o;#-45( 

@F {"31 6 i g fi'bg 3i *.v'uJi
@ti;i;Ui(r,$$y(A'b;rz{;fr;iZ,;Lit*;6,-
'4i 3t$ ii i;i{.s;F.e d$-$39'orc

W;i'$'frii,6
"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata hepada orang yang Allah
telah metimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (iuga) tetah

memberi nikmat kepadanya,'Tahanlah terus isterimu dan

bertakwalah kepada Allahr' sedang komu menyembanyikan di
dalam hatimu apayang Allah ahan nunyatakannya, dan kamu

takut kepada montnia, sedang AllahJah yang lebih berhak untuk

kamu takuti Maka tatkalo Zaid tebh ruengahhiri keperluan

terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan

dia supaya tidak ada keberatan bogi orang mukmin untuk
(mengawini) isteri-isteri anah-anak angkat mcreka, apabila anak-

anah angkat itu telah menyelesaihan heperluannya daripada

isterinya. Dan adalah ketetopan Allah itu pasti terjadl Tidak ada

suatu keberatan pun atos Nabi tentong apa yang telah ditetaphan

Atlah baginya. (Allah telah menetaphan yang demikian) sebagai

sunnah-Nya pada nabi-nabiyang telah berlalu dahulu Dan adalah

TAFSIR FATHUL QADIR 95

@



leetetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, (yaitu)

orang-orang yang menyampaikan dsalah-risalah Allah, mereka
takut kepada-Nya dan mereka tiada merosa takut kepada seorang
(pun) selain kepada AAah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat

Perhitungan. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari
seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan

penutup nabi-nabl Dan adalah Allah Mah.a Mengetahui segala

sesuatu." (Qs. Al Alzaab [33]: 37-a0)

Ketika Rasulullatr $ menikahkan Zud bin Haritsah dengan

Zanab binti Jatrsy sebagaimana pada penafsiran ayat sebelum ini,
Allah g menurunkan ayat: *-{1#V r$'i|6"i+3}iib to*
(ingotlah), ketilra lamu berkata kepada orang yang Allah telah

melimpahlran nilonat kepadanya dan kamu |uga) telah memberi

nilonat kcpadanya), yalani: Dan ingatlah, ketika kamu mengatakan

kepada orang yang Allah telatr menganugerahkan nikmat kepadanya,

yakni ZaLd bin Haritsah, yaitu Allah menganugerahkan Islam
kepadanya, dan Rasulullah S telatr memberikan nikmat kepadanya

dengan memerdekakannya dari perbudakan, yang mana dahulunya ia
seorang budak jahiliyah, lalu Rasulullah # membelinya ketika masa
jahiliyah lalu memerdekakannya dan mengangkatrya sebagai anak. Di
akhir pembahasan ini akan dikemukakan keterangan tentang sebab

diturunkanny a ayat ini yang menjelaskan maksudnya.

Al Qurthubi berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai
penakwilan ayat ini. Qatadah, Ibnu Zaid dan sejumlatr mufassir
termasuk Ibnu Jarir Ath-Thabari dan lainlain berpendapat, bahwa

Nabi $ tertarik dengan Zunab binti Jahsy ketika ia. masih sebagai

isteri Zatd, dan beliau irrgin agar Zatd menceraikannya untuk
kermrdian beliau menikatrinya. Kemudian ketika zud memberitatru

beliau bahwa ia ingin menceraikannya dan mengeluhkan perkataan

kasamya dan sikap tidak patutrnya terhadap perintatrnya serta
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menyakiti dengan lisannya terhadap harga dirinya, maka beliau

berkata, Jt+i: A* i4if't ,r4:b ifi ug '&r ,fi.| {ntrton-abh kepada

Allah tentdng apa yang engkau leatakan mengenainya, dan tahanlah

terus isteritnz), namtlr beliau menyembunyikan keinginan agar Zud

menceraikannya. Inilah yang beliau sembunyikan di dalam dirinya

akan tetapi beliau tetap melaksanakan kewajiban amar ma'ruf

(memerintatrkan kebaj ikan). "

6;5 ,n& il*A lrot onlah terus isterimu), yakni Zarrrlb- $!
'if gon bertakwalah trepada Atlah) mengenai perkaranya dan

j anganlah engkau tergesa-gesa menceraikannya.

)2*Jr111 4)+i A r# @edang lamu menyembunyikan di

dalam hatimu apa yang Allah akan merryatakanrrya), yaitu

menikahinya bilamana Zud telah menceraikannya. Ada juga yang

mengatakan : menyukainya.

,i6i ;g; (d,an lcomu tahtt kepada manusia), yakni malu

terhadap mereka, atau takut celaan merekq yaitu mereka mengatakan,

"Beliau memerintahkan maulanya (budaknya) untuk menceraikan

isteriny4 kemudian beliau menikahinya."

i'38;\'6X;S @edang Altah-tah yang lebih berhak untuk

lramu takuti\ dalarn setiap kondisi, dan lebih berhak untuk kamu

merasa malu terhadap-Nya. Wawu di sini sebagai haal (memrtiukkan

keterangan kondisi), yakni: engkau menyembunyikan di dalam dirimu

rasa takut terhadap celaan manusia.

{6W15 $$ (Maka tatlcala Zaid telah mengaHriri

keperluan terhadap isterinya (menceraikannya)). Secara bahasa, iQl
*!t lyaklri d*i V-t$".,$;rri lZoia tubh mengakhiri lceperluan

terhadap isterfurya)f artinya: telah mencapai puncak sestratu yang ada

di dalam diri. Dikatakan 'ql)S *- apabila telatr melaksanakan

"hajat" darinya Contohnya ungkapan Umar bin Abi Rabi'atr,
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r5it3<t1'uW b ;$'r3 Ur',tfir 'dTq$

" Wahai or ang yang b er ongkat bersungguh-sungguh dengan berpagi-
pagt,

telah selesai semua aktifitas di Tahamah."

Yakni telah telah mengerjakan kegiatan-kegiatan haji dan

mencapai apa yang dikehendakinya. Maksudnya di sini: bahwa Zaid
telatr menyelesaikan keperluannya terhadap Zurrrb dengan

menikahinya dan menggaulinya sehingga tidak ada lagi keperluan

terhadapnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalatr

talak (cerai), dan batrwa seorang lelaki menceraikan isterinya apabila

sudatr tidak ada lagi keperluan terhadapnya. Al Mubarrad berkata
"*A adalah t:aiVi'itht (syatrwat/hasrat dan keeintaan).,, Ia pun

bersenandung,

#b3."t;wr*s,*' v'rX gruJ\ eg 6S
"Bagaimana aht tetap tinggal di kota ini setelah

Jamil bin Ma'mar tidaklagi mencintainya."

Abu Ubaidatr berkata, *gfiadalah hv.,,]it5(1fi6eperluan dan

kebutuhan)." Ia pun menyenandungkan rurgkapan Al Fazari,

$s a,W A ,;6 d e!'i iit ';s vs5

"Ia meninggalkan kami sebelum kami meninggalkannya,

kettka telah tuntas keperluan dari para pemuda kami."

Jumhur membacanya: l€I.4 (Kami kawinkan kannu dengan

dla). Sementara Ali dan kedua anaknya, Al Hasan dan Al Husain

membacanya:$!*5i(Aku kawinkan kamu dengan dia). Setelatr Allatr
memberitahukan ini kepada beliau, beliau pun masuk ke tempat

Zunab tanpa meminta izin, tanpa akad, dan tanpa menenfukan matrar

maupun apa pun yang biasa diberlakukan dalam pernikatran umatnya.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalatr perintah agar

beliau menikatrinya. Namun pemaknaan yang pertama lebih tepat, dan

riwayat-riway at shahih menyatakan demikian.

Kemudian Allah $ menyebutkan alasan itu dengan firman-

Nyq U'Wj:fr:t'aK.1*t @upaya tidak ada teberatan bagi

orang-mutonin), yakni kesempitan dan kesulitan. F-#; 6e
(untuk (menga'wini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka), yakni

untuk menikatri mantan isteri dari orang yang diangkat sebagai anak

seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, karena mereka

biasa mengangkat anak yang mereka inginkan. Nabi S juga telah

mengangkat Zatd bn Haritsah sebagai anak angkatnya, sehingga

pernatr dipanggil dengan panggilan Zud bin Muhammad hingga

turunnya firman Allah e, '61\ ifil 
*Panggillah mereka (anak-

anak anglrat itu) dengan (memakai) natna bapak-bapak mereka." (Qs.

Al Ahzaab [33]: 5). Dalam anggapan orang-orang Arab (saat ttu)

adalatr haram menikahi mantan isteri anak angkat seperti hararnnya

menikahi mantan isteri anak kandungnya.it*3\l adalah bentuk jamak

da/- fil,yaitu orang yang dipanggil anak tapi bukan anak sebenarnya.

Kemudian Allah memberitahukan mereka, bahwa mantan isteri anak

angkat halal dinikahi fi'L+r$ t',5 @pabrla inak-anak angkat itu

telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya). Beda halnya

dengan mantan isteri anak kandung, karena mantan isterinya

dihararnkan atas ayahnya dengan pematr adanya akad nikatl

dengannya

{fr, ;t}|<.'g (Dan adatah ketetapan Altah itu pasti

terjadi), yakni ketetapan Allah untuk menikalrkan Zunab dengan

Rasulullatr S adalah ketetapan yang telatr dipastikan dan pasti terjadi.

Kemudian Allah & merdelaskan, batrwa tidak ada keberatan

atas Rasulullah 0 dalam pernikahan ini, Allah pur berfirman, 'it(V

frttfr 6jq € q r$t :p (Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi

tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya), yakni tentang apa
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yang telah Allah halalkan dan tetapkan. Dikatakan tlK'al ,p! afinya
$il 51$ (menetapkan demikian baginya).

fr o-V'"-$tA;Jf'U (Altah tetah menetaptran yang
demihian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu
dahulu), yakni: inilah sunnah-sunnatr yang telah berlaku pada nabi-
nabi dan umat-umat terdahulu, yaitu mereka menerima apa yang Allah
halalkan bagi mereka berupa perkara nikah dan sebagainya.

E 

"Z6i;t1569 
(Dan adalah ketetapan Allah itu suatu

lretetapan yang pasti berlah), yakni ketentuan yang telah ditetapkan.

Muqatil berkata, "Allah memberitatnrkan, bahwa perkara Zunab
termasuk ketetapan dan takdir Allah." Mawhub-nya lafazh 'Zb
karena sebagai mashdar, yakni: $'*,, ittt i;, (Allah menetapkan
ketetapan Allah), atau sebagu ism yang memerankan mashdar, atan
manshub-nya itu karena ;fr (menjadikan/menetapkan) atau karena
ighra', namun Abu Hayyan menyangkal, batrwa partikel ighra'ndak
boleh dibuang.

Kemudian Allah $ menyebutkan tentang para nabi terdatrulu
dan memuji merek4 Allah pun berfirman, ,$ &r'o;:#-6-ifl
(yaitu) orong-oraig .yang menyampaikon risalah-risalah Allah).
Maushul tJrakni 6-5il ini berada pada posis i jarr karena sebagai

sifat untuk W'U.11 (yang telah berlalu dahulu), atau berada pada
posisi nashab sebagai pujian. Allah $ memuji mereka karena telatr
menyampaikan apa yang dengannya mereka diutus kepada para
hamba-Nya dalam setiap perbuatan dan perkataan. Mereka tidak takut
selain-Nya, dan tidak memperdulikan perkataan dan ungkapan
manusia, melainkan takutnya mereka terbatas hanya kepada Allah &.

6; $\Et (Dan culatptah Atlah sebagai pembuat

Perhitungan), hadir di setiap tempat, melindungi para hamba-Nya dari
setidli yang mereka takutkan, atau: memperhitungkan bagi mereka
dalam segala sesuafu.
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Setelah Rasulullah $ menikahi Zunab, orang-orang berkata,

"Beliau menikatri mantan isteri anaknya." Maka Allah menurunkan:

FS-; d{:i139'of Y (tuluhammad itu setrati-knti bukantah

bapak dari seorang laHJaki di antara kamu), yakni bukan bapaknya

Zud bin Haritsah secara hakiki sehingga mengfloaramkan mantan

isterinya, dan beliau juga bukan bapak dari seorang pun laki-laki yang

tidak terlatrir darinya"

AI Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, 'Beliau bukan

bapak dari seorang laki-laki pun yang tidak terlatrir darinya.' Beliau

pernatr memiliki beberapa anak lelaki, yaitu Ibratrim, Al Qasim, Ath-

Thayyib dan Al Muthahhar (namun semuanya telah wafat)."

Al Qurthubi berkat4 'Namun tidak seorang pun dari mereka

yang hidup hingga menjadi lelaki dewasa (lli.l)." Lebih jauh ia
mengatakan, "Adapun Al Hasan dan Al Husain, saat ifu masih kecil

dan belum menjadi lelaki dewasa (J#, di masa beliau."

4i ii3f-,15 Qetapi dia adalah Rasulullah). Al Akhfasy dan

Al Farra' berkat4 "Yakni $tiA6g:#S (tetapi dia adalah

Rasulullah)." Dan keduanya membolehkan rafa' lbl iy*tl.Ibnu Abi
'Ablah membacanya dengan rafa'padalatafu ii: a* 1i6 W"lr*,
iytorrr.i56l, maknarrya: ifit';qS $t iX * ;$31t"tupr dia adatah

Rasulullatr dan penutup nabi-nabi). Jumhur membacanya: ,#1,
dengan takhfrfpada nuun [yakni tanpa tasydidl, dan dengan nashab

pada lafazh ir:8 d^ ;ivt.Alasan qira'atr dengan nashab karena

sebagai khabar it( y*g diperkirakan sebagaimana yang lalu. Bisa
juga karena di-'athf-kan (dirangkaikan) dengan AUt (bapak dari
seorang laki-laki). Abu 'Amr dalam suatu riwayat darinya

membacanya: S$, dengan tasydid pada nuun, dan me-nashab-kur

lata:in ir-.1 t*r* dianggap sebagai ism-nya" sedangkan khabar-nya

dibuang, yakni: Sl' $ it;: i$s ltetapiRasulullah adalah dia).

Jurnhur membacanya: 7.t;, dengan kasrah pada taa',
sementara'Ashim membacanya dengaa fathah Wq. Makna qira'ah
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pertama: bahwa beliau menutup nabi-nabi, yakni: datang paling

terakhir di antara mereka. Sedangkan makna qira'atr yang kedua:

bahwa beliau menjadi bagaikan cincin bagi mereka yang mereka

kenakan dan mereka berhias dengannya, karena beliau termasuk

mereka. Ada juga y'ang mengatakan, bahwa kasrah dan fathah pada

taa' adalah dua macam logat/dialek/aksen (yang maknanya sama).

Abu 'Ubaid berkata, "Yang lebih tepat adalah dengan kasrah

pada taa' lf.g), karena takwilannya, batrwa beliau menutup mereka,
jadi beliau adalah penutup mereka. Dan beliau telah bersaba4 iSr-l ril

|fft lltcu adalah penutup para nabi), sedangkan penutuup sesuatu

adalatr yang terakhir dari sesuatu. Contohnya ungkapan: lll,jt'l'J;ig
(penutupnya adalah misk)."

Al Hasan berkata, "'5.6)l adalah sesuatu yang menufup
(mengakhiri)."

4 uli, &fri't (: (Dan adatah Atlah Maha Mengetahui
segala sesuatu). Ilmu-Nya mencakup segala sesuatg dan termasuk

cakupan ilmu-Nya adalatr hukum-hukum yang disebutkan di sini.

Ahmad, Al Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya
meriwayatkan dari Anas, ia berkata, *Zatd bin Haritsah datang

mengeluhkan Zainab kepada Rasulullah $, maka Rasulullah $
bersabda, {bj) eLb il.{t5'et,yt (Bertalcwalah kcpada Altah dan
tahanlah terus isterimu). Lalu tunrnlah ayat: 'ii,11 Avi O nfi
2;) @edang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apayang Attah
alran menyatakannya).'/l Anas melanjutkan, "seandainya Rasulullah

# pernah menyembunyikan .sesuatu, tentu ayat ini beliau
sembunyikan. selanjutrya Rasulullatr $ menikahi zacrab, dan beliau
tidak pernah merayakan walimatr terhadap isteri-isteri beliau yang lain
seperti yang beliau rayakan saat menikahi Zunab. Beliau
menyembelih seekor kambing. t1?{:;, fiq:415 c;1l1iUjl, (Maka

at Shahih,Al Bukhari (4787)dan yang lainnya dari hadits Anas.
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tatlcala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya

(menceraikanrrya), Kami kawinkan kamu dengan dia). Karcna itulah

Zunab merasa bangga terhadap isteri-isteri Nabi ,$ yang lain dengan

mengatakan, 'Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku

dinikahkan oleh Allah dari atas tujutr langit'."

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan

dari Anas, ia berkata, "Setelah habisnya masa 'iddah Zunab,

Rasulullatr * mengatakan kepada Zard, t* U,r956 qiil
(Beranglcatlah engkau, lalu sampaikan kepadanya maksudht). Maka

Zaid pun berangkat (menemui Zainab), ia menuturkan, 'Saat aku

melihatnya, terasa berat di dadaku untuk (menyampaikannya), lalu

aku berkata, 'Wahai Zainab, bergembiralah engkau. Rasulullah

mengutusku untuk meminangmu.' Ia menjawab, 'Aku tidak bisa

berbuat apa-apa hingga adanya perintah Tuhanku.' Lalu ia beranjak

menunju tempat shalatnya, . dan turunlah ayat Al Qur'an
(mengenainya). Rasulullah * kemudian datang dan masuk ke

tempatnyatanpa meminta izin. Sungguh karni menyaksikan ketika aku

masuk ke tempat Rasulullah $, beliau menyuguhi kami roti dan

daging. Setelah itu orang-orang keluar dan tinggal beberapa orang

yang masih berbincang-bincang di rumatr beliau setelah selesai

menyantap jamuan. Lalu Rasulullah S keluar dan aku mengikutinya.

Kemudian Rasulullah & menelusuqi kamar-kamar isterinya dan

memberi salam kepada mereka. Orang-orang pun berkata, 'Wahai
Rasulullah, bagaimana kabar keluargarnu?' Selanjutrya aku tidak

tatru, apakatr aku yang. memberitahu beliau batrwa orang-orang telah

keluar (dari rumatr beliau) atau aku yang diberitahu. Lalu beliau

beranjak hingga memasuki rumatrnya, dan aku prur masuk bersama

beliau. Beliau kemudian menurunkan tirai antara aku dan beliau. Lalu
beliau menurunkan hijab dan menyampaikan nasihat kepada orang-

orang tentang apa yang harus disampaikan kepada mereka, yaitu {
'61 <;13.J$y{liaJi.Wi uHai orans-orans yans beriman,
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janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu

diizinkan)' (Qs. Al Ab":rab [33]: 53)42

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, At-
Tirmidzi dan ia menshatrihkannya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih, dari Aisyah, ia
berkata" "Seandainya Rasulullah # pernah menyembunyikan suatu

walryu, tentulah beliau menyembunyikanayat ini: '.iri 6"in J;nib
*16 (O"" (ingatlah), ketilra kamu berkata trepada orong yang Atlah
telah melimpahkan nilonat kcpadanya), yakni: Islam. *41#1j
(dan lramu (iuga) telah memberi nilonat kepadanya), yakni:
kemerdekaan. 6L.i A& ;L-i (Tahanlah terus isterimu) hingga:

{fr it15 5(3 @o" adatah kctetapan Allah itu pasti terjadi). Dan
sesungguhnya, ketika Rasulullatr $ menikahi Zunab, orang-orang
berkatao 'Beliau menikahi mantan isteri anaknya.' Maka Allah
menurunkan ayat: 3q 4i Jr:J{,i5'{JS-j il4713,3 KV'4i (Muhammad itu sekali-kali butranlah bapak dari seorang laki-
laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-
nabi). Demikian ini karena Rasulullah $ mengangkat zaid sebagai
anak ketika Zaid masih kecil, lalu zud tetap bersama beliau hingga
dewasa sampai-sampai dikatakan: Zud bin Muhammad, lalu Allah
menurunkan avat: ehl:+eT$je;1-l firrx (panggiuah meretm
(anak-anak angkat rtQ dengan (nemakai) nama bapak-bapak
merelra; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. (es. Al A\zaab t33l:
5), yakni: *rt ry jCl g"Uit adit di sisi Allah).,43

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Muhammad bin Ka,b Al euraztri
mengenai firman-Nya, fi *W'u5lA;ir1'zt (Attah telah
menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang
telah berlalu dahulu), ia berkata, "Yakni menikahi para wanita yang
dikehendakinya. Ini adalatr kewajiban, sedangkan bagi para nabi

n' Shohih,Muslim Ql lo4l).
o3 shahih, At-Tirmidzi (3207); Dinitai shahih oleh Al Albani (3/92) di dalam

ShafuifiAt-Tirmidzi.
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sebelumnya maka ini adalah sunnah mereka. Sulaiman bin Daud

memiliki seribu isteri, dan Daud memiliki seratus isteri."

Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu

Juraij mengenai firman-Nya, 3i *#b-$t A ;if'zb (Allah telah

menetaplran yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang

telah berlalu dahulu),Daud berkata, *Wanita yang dinikahkan itu dan

suaminya bernama Al Yasiyah, dan untuk itulah sunnah pada

Muhammad dan Zarr rb. ttilfi it1566 (o* adalah kctetapan

Allah itu suatu lcetetapan yang pasti berlalat), demikian juga sunnatr-

Nya pada Daud dan wanita itu, serta Nabi $ danZumb.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-

Ny", F-6 n i \1 19 tg Y (Muhammad itu setrali-pali bupanlah

bapak dari seorang laki-laki di antara kamu), ia berkat4 "(Ayat ini)
diturunkan berkenaan dengan Zard brtn Haritsah. "

Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri,

ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, c$lis uf. ,y.: ,W',#l',[:;5 ,*
ryf A+ *&t 6l U,rb ri1264\t d$:$ (prru*po*aanht dan

perumpamaan para nabi (selainfu)'adalah seperti searang leloki yang

mernbangun sebuah rumah, lalu selesailah (pembangunannya) kccuali

satu batu bata, lalu alat datang dan aht melengkapi batu bata itu).'#

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Jabir,

ia berkata, "Rasulullah # bersabda, f)$ ;i.t J-.:,j*S r4\1',lgi ,*
e3t\tt4i-;l v :i6 q'fu @s u l((r,H e3f rl t(/:.;l t4irr$
rL#li A'e & 4, '*y u$ .z4jt (Perumpamaanku dan

perumpamaan para nabi adalah seperti seorang lelaki yang tengah

membangun 'sebuah rumah. Ia menyetnpurnalcannya dan

membaguskanrrya kccuali satu tempat untuk sebuah batu bata. Siapa

pun yang memasukinya dan memperlwtikannya akan mengatakan,

'Betapa fidahnya (rumah) ini kccuali satu tempat batu bata itu.'

u Shahih,Muslim (4tl7g) dan Ahmad (3/9).
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Malra alrulah tempat batu bata itu, sehingga para'nabi drtutup

olehku)."4s

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya juga meriwayatkan

serupa itu dari hadits Abu Hurairatr. Diriwayatkan juga menyerupai itu
oleh Ahmad serta At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, dari hadits

Ubay bin Ka'b.

j,-;l;KW

W$; -*ib,;{ JLQr.i'

@ $6, 
^l$it 

rjt r:"'u,tl q$-

fr"J','v.A4:ii
&e)-$b ir.#, #{j @ fiS i^;3 ;'i i
@tig,$U{}g"ii,e{u;i,

"Hai orang-orang yang beritnan, berdzikirlah (dengan mcnyebut
nama) Allah, dzikir yang sebanyah-banyaknya. Dan bertasbihlah

hepada-Nya di waktu pagi dan petong. Dialah yang mcmberi rahmat
kepadamu dan malaikat-Nya (numohonkan ampunan untakmu),
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapon kepada cahaya

Oang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-
orang yang beriman. Salam penghormatan kepada mcreko (orang-
oraflg mukmin itu) pada hari mereka mcnemui-Nya ialah, ,Salamrl

dtt, Dia menyediakan pahalayang mulia bagi mereka Hai Nabi,
sesungguhnya Kami menguttuma untuk jadi saksi, dan pembawa

nt Mutta|aq 'alaih, AlBulfiari (3535) dao Muslim (4/t7gt).
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kabar gembira dan pemberiperingatan, dan untuk jadi penyeru
kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang
menerangl Dan sampaikanloh berito gembira kepada orang-orang
mukmin bahwa sesunggahnya bagi mcreka karunia yang besar dari
Allah. Dan janganlah kamu menuruti otang-orang yang kalir dan

orang-orang munatik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan

mereka dan bertawakkallah kepadaAllah. Dan cukuplah Allah
sebagai Pelindung." (Qs. At Alzaab [33]: a1-a8)

Fiman-Nya, 6gr'itf'yf{ tSt; i2$1 Si- goi orans-orans
yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir
yang sebarryak-banyalorya). Allah & memerintatrkan para hamba-Nya
agar banyak mengingat-Nya (berdzikir kepada-Nya) dengan tahlil,
tahmid, tasbih, takbir dan semua dzikrullah Ta'ala. Mujahid berkata,

"Yaitu tidak melupakan-Nya selamanya." Al Kalbi berkata, " (r-Kgt
(dzikir yang sebanyak-banyafutya) disebut juga shalat yang lima."
Muqatil berkata, "Yaitu tasbih, tahmid, tatril dan takbir datam setiap

kondisi."

X.iVKW (Dan bertasbihlah trepada-Nya di walctu pagi
dan petang), yakni mensucikan-Nya dari segala yang tidak layak bagi-
Nya di setiap pagi dan petang, yakni permulaan hari dan aktrimya.
Dikhususkannya kedua waktu ini dengan dzikir karena terdapat

tambahan patrala tasbih di kedua waktu ini, dan dikhususkannya
penyebutan tasbih kendati pun telah tercakup oleh: fi\f'i
(berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah) mengisyaratkan adanya

kelebihan keutamaannya dan kelebihan patralanya dibanding dzikir
lainnya. Ada juga yang berpendapa! batrwa yang dimaksud dengan

tasbih di pagi hari adalah shalat Subuh, dan yang dimaksud dengan

tasbih di waktu petang (sore) adalah shalat shalat Maghrib. Qatadah
dan Ibnu Jarir mengatakan, batrwa yang dimaksud adalah shalat Subuh

dan shalat Ashar. Al Kalbi berkata, "K (aak,,tl di waldu pagi)
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adalah shalat Subuh, sedangkan *iV ([dzikir] di waktu petang)

adalah shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya." Al Mubarrad

berkata, "k\ladalah gfr 1*au*), bentuk jamaknya ',y.6.'

)i<ift:F!; i?-,srl1l (Diatah vang memberi rahmat

kepadamu dan malailat-Nya (memohonkan ampunan untulonu)).

Shalawat dari Allah kepada para hamba adalatr rahmat dan

keberkahan-Nya kepada mereka. Sedangkan shalawat malaikat adalah

doa dan permohonan ampun unhrk mereka, sebagaimana firman-Nya,

g:C C-fu1rig;'oserta memintakan ampun bagi orang-orang yang

beriman." (Qs. Ghaafir [40]: 7).

Muqatil bin Sulaiman dan Muqatil bin Hayyan berkatq
o'Maknanya: dan memerintahkan para malaikat-Nya agar memintakan

ampunan bagi katian.- Ini kalimat permulaan sebagai alasan untuk

perkara yang sebeluulnya, yaitu perintah dzikir dan tasbih.

Ada juga yang be.rpendapat, bahwa shalawat dari Allah bagi

hamba adalatr menyebutnya dengan kebaikan di antara para hamba-

Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalatr pujian'

terhadapnya. Di-'athf-kanrrya (dirangkaikannya) malaikat dengan

dhamir yang terdapat pada lafay'n $-U*"ra adanya pemisah, yaitu

lata/n'K4;, sehingga tidak memerlukan dhamir munfashil. Dan yang

dimaksid dengan 6yif Ldari 43i di sini adatah makna kiasan yang

mencakup shalawat Allah yang bermakna rahmat, sedangkan shalawat

malaikat bermakna doa, sehingga tidak memadukan antara hakikat

dengan kiasan dalam satu kalimat

Laarn pada kalim" ):li $+filrtf iikfl- @upaya Dia

mengeluarlran lamu dari kegelapan kepada cahrya (yang terang))

terkait dengan ,y" VM: Dia memperhatikan urusan-unrsan kalian

dan malaikat-Nya untuk mengeluarkan kalian dari gelapnya kesesatan

a*"B*r menerusnya mereka di dalamnya, karena saat khithab ini
turun, mereka berada di atas pehrnjuk.
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Kemudian Allah $ mengabarkan tentang kasing sayang-Nya

kepada orang-orang beriman sebagai kelembutan dan peneguh bagl

mereka, Allah pun berfirm aa, ll{t'Wg\,'t:t'4t (Dan adalah Dia

Maha Penyoyang kcpada orang-orang yang beriman)- Redaksi ini

mengandung penegasan kandungan makna y"ng sebelunnya.

Ke,mudian Allah & menjelaskan, bahwa rahmat dari-Nyatidak

dilrhususkan bagr yang mendengar ini pada waktu Hlrtlnb ini, tapi

mencakup mereka semua dan yang setelatr mereka serta di negeri

akhirat kelak. Allah berfirmaq '*ffi'6-W (Salam

penghormatan kcpada mereka (ormrg-orang muhnin itu) pada luri
mereka menemui-Nya iatah 'Salam), yakni salam penghormatan bagi

orang-omng beriman dari Allah & pada ketika mereka berjumpa

dengan-Nya saat kematiao, atau pembangkitan kembali, atau ketika

mereka masgk surga, yaitu ucapan salam kepada mereka dari Allah &.

Ada juga yang berpeNdapat bahwa maksudnya adalah salam

penghormatan sebagian mereka kepada sebagian lainnya ketika

berjumpa adalah ucapan:. Salam. Demikian ini, karena Allah Maha

Penyayang terhadap mereka, maka ketika rahmat-Nya meliputi

mereka, mereka pun aman dari siksa-Ny4 sehingga mereka saling

memberi ucapan selarnat kepada sesama mereka sebagai ungkapan

kesenangan dan kegembiraan. Maknanya: keselamatan bagi kita dari

adza;b neraka.

Az-7-alSaj berkata, "Maknanya: Allah menyelamatkan mereka

dari petaka-petaka dan memberi mereka berita gembira tentang

amannya mereka dari hal-hal yang ditakuti pada hari pertemuan

dengan-Nya."

Ada juga yang berpendapat, batrwa dlumir pada kalimat f5{
kembali kepada matikat maut (yakni: menemui malaikat maut), dan

malaikat itulah yang memtreri salam kepada mereka, sebagaimana

disebutkan dalarn sebuah ti*yrt" batrwa malaikat maut tidak
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mencabut nyawa seorang mukmin kecuali ia memberi salam
kepadanya

Muqatil berkatq "Yaitu salamnya malaikat kepada mereka
ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. sebagaimana di daram
nrman-Nya, K# i& @ y6 :i 

" ,# |,Ji ri:dfi ,,sedang

malaikat-maloikat nasuk kc tempat-tempot mereka dari semua pintu
(sambil mengucqkan), 'fulamun 'alaihtm...'.,, (es. Ar-na,a 1t:1:
23-24).

qFg'lLlg"" Dia menyedialan pahala yang mutia bagi
mereka), yakni; menyediakan bagi mereka di dalam surga itu rezeki
yang baik yang di$*ai oleh jiwa mereka dan disenangi oleh
penglihatan mereka

Ke,mudian Allah f menyebutkan sifat-sifat Rasutullah S
yang beliau dtuhs untuk itu, Allah pun berfirm ^, ,ii*jq}Iiq6-
17* (Hai Nabi, sestngguhnya Kami mengutusmu mtuk jadi saksi),
yakni saksi atas umatnya dengan memberikan kesaksian bagi siapa
yang membenartannya dan beriman kepadany4 serta terhadap siapa
yang mendustakannya dan lrufur terhadapnya.

Mujahid berkat4 "Yakni menjadi saksi atas umatnya batrwa
telah menyampaikan (risalah) kepada mereka dan atas semua umat
bahwa para nabi me,reka telah menyampaikan (risalah) kepada
mereka"

{S: (dan pembau,a kabar gembira) bagi omng-orang
beriman tentang rahmat Allah dan dengan apa yang telah Allah
sediakan untuk mereka yang berupa pahala yang banyak dan ganjuan
yang besar.

(,-4tt (dan pemberi peringatan) bagi orang-orang kafir dan
orang-orang durhaka tentang neraka dan beratrya siksaan yang telah
disedial@n Allah bagi mereka.
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4$ JL!{r.;;?t (dan mtuk iadi penyeru kepada agama Allah),

yakni mengajak para hamba Allah kepada tauhid (mengesakan Allah),

mengimani apa yang dibawakannya, dan mengauralkan apa-apa yarlg

disyariatkan bagi mereka.
J-

Makna .4itf,(dengn izin'Nya) adalah: dengan perintah-Nya

unttrk itu dan ketetapan-Nya Ada juga yang mengatakan, bahwa

malnanya: dengan penyampaian berita gembira.

W$r-; (dan tttr* iadi cahaya ymg menerangi), yakni

yang menerumgi dengannya di dalam gelapnya kesesatan, sebagaimana

menerangi dengan lampu di kegelapan - Az'ZaSSq berkata' "li$
(dan unnkiadi catwya), yakni: # {, ri yakni yang memiliki kitab

yang bercahaya"

Mawhub-tyu l4t dan- lafazh-lafu setelahnya karena

sebagai lual (ketentgatkondisi).

i*;St # (Dan sanpaikantah berita gembira kcpada

orang-orang mubnin). Ifulimat im dt: athf-lsan (dirangkaikan) dengan

kalimat yang diperkirakan, yaitu kllimat yang tersirat dan konteksnya.

Seakan akan Allah mengatakao, "Maka jadilah saksi dan

sampaikanlah berita gembira-" Atau: maka uruslah perkara-perkara

manusia 'Ufi 6, (dan sampaikanlah berita gembira kepada

orang-orang mubnin).Ini betftk 'dhfkalimat dengan kalimat, yaitu

kalimat yang disebutkan tadi. Dan hal ini tidak terhalangi oleh

berbedanya isi dtra kdimat yang dirangkaikan itu. Allah &
memerintahkan beliau untuk menyampaikan berita gembira kepada

mereka, bahwa bagi mereka kanrnia yang besar dari Allah atas semua

umat. Allah & teUfr menjelaskan ini dengan fimran-Nya, W; {"5t5
';"-* A; *'o'{6-t1 { U4;i1 ,2\4;3 A 4+A1 tLrlr
t#iJff, "Dan ordng-orang ymg shatih (berada) di dolam taman-

taman surga, mereka memperoleh qpa yang mereka lcehendaH di sisi

Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah kmunia yang besar." (Qs.

Asy-Syuuraa [a2l:22).

TAFSIR FATHUL QADIR 111



Kemudian Allah & melarang betiau menunrti musuh-musuh
asamq Allah pwr berfirman" lrglg6'ui{{Ji 8{j (Don jangantah
kanu menruti orcmg-orarrg yong kdr dan ordg-orang mtrufik in),
yakni: janganlatr engkau menunrti qa yang me,telra srankan
kegqdamu, berupa sikap berlebihan dalam agama. Ayat ini
mqgandung sindiran bagi selain beliau dari kalangan urratnyao
l@Gna beliau $ terpelihara dari menuruti mercka (musutr-musutr

agama) ddm hal-hal yang mereka inginl€n dan hat-hal yang mereka
saraolran. Perafsiran ayat ini telatr dikerrukakan di permulaan surah
ini.

'{i 
i2:. 0 an saA an konil hir aukan gan gguan m e r e fu), yakni

janganlah engkau perdulikan gangguan yang mereka lakukao
terhadapmu karena sebab yang menimpamu dalarn agirma Allah dan
sikap tegasmu terhadap musutr-musuh-Nya. Atau: janganlah
menyakiti mereka sebagai balasan atas penganiayaan yang mereka
lah*an terhadapmrr. Jadi mashdo-tya menurut pe,ngertian yang
pertams dt-idlufah-lan kepada fa'il, sedangkan menunrt pengertian
yang kedua di-idlrqfah-lran kepada ntoFut. Hurcum ayat ini telah
dihapus oleh ayat pedang (yang mernerintahkan perang).

iirliiu;i -@an bertawakkailah kcpada Attah) dalam
segala ,*r*;". ir4. ,.ii|rig, (Dan cukuptah AAah sebagai
Pelindung). Pasratrkanlah segala unrsan kepada Allah dan serahkanlah
segala perkara kepada-Nya, karena barangsiapa memasrahkan
unrsannya kepada Allah maka Allah mencukupinyq dan barangsiapa,
yang menyerahkan perkara-perkaranya kepada-Nya, maka ia tidak
mernerltrkan selain-Nya dalam semua perkaranya

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayakan
daTirlbnu 'Abbas mengenai firman-Ny 

" 66r';rW{ (berdzikirrah
(4gpgqa menyebut nama) Allah dzikir yang sebanyak-banyabtya), ia
berkata, 'Allah tidak mewajiblon suatu kewajiban prm kepada para
hamba-Nya kecuali Allah menetapkan waktu tertentu untuk kewajiban
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itu, kemudian Allah memaafl<an pelalunya yang dalam keadaan

berhalangan kecuali dzikir, karena Allah tidak menetapkan batasan

tertentu untuk itg, dan tidaklah diterima alasan seseorang rmtuk

meninggalkannya kecuali akalnya akan dikalahkan' karena itulatl

Atlah mengatakan, 'Berdzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan

berdiri, duduk dan berbaring, di malam hari dan di sio'g hari, di

daratan dan di lautan, di dalam pojalanan dan ketika muqim, dalam

keadaan kaya Qapang) dan dalam keadaan miskin, dala6 keadaan

sehat dan dalam keadaan sakit, secara sembunyi-sembunyi dan terang-

terangan, dan datam segala kondisi.' Dao Allah berfirmarU IKW
ir$ (Dan bertasbihlah kepado-Nya di wabu pagi dan ptottg\ Jika

kalian melalokan rtq maka Allah memlg{i rahmat kepada kalian dan

para malaikat-Nya memohonkan ampunan rmtuk kalian. Allah

ir"fir-*, ll<gftgE j?rdi}l (Diatah yons memberi rahmat

lrepadamu dan mataiitat-Nya (memofurtan an Prttlon untulontt)) -"

Terkait dengan keutamaan &ikir dan anjuran

memperbanyaknya, banyak selali hadits yang menyinggrrngny4

banyak imam yang tetatr mengarang kitab-kitab dzikir sepanjang

malarn dan siang, seperti An-Nasa'i, An-Nawawi, A1 lazari dan lain-

tain. Ayat-ayat Al Qur'an juga banyak menyinggung tenqng

keutamaan orang-oftutg yang berdzikir dan keutamaan &ikir- 55;
16ii "Dan sesungguhnya mengingat Allah adatah lebih bess

(lreutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)." (Qs. Al 'Ankabuut
pej: afl.

Ada juga riwayat yang menyebutkan, bahwa dzikir itu lebih

utama daripada jihad, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu

Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Al

Baihaqi: "Bahwa Rasulullah & ditanyq 'Hamba manakah yang pating

utama derajatrya di sisi Allah pada Hari Kiamat nanti?' Beliau

menjawab, t#'&t S1if.fut (Orong-orang yang banyak berdzifir

lrepada Allah). Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, (apakah lebih utama
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iug?) darigada o*ng yang berperang di jalan Allah?' Beliau bersabdq
.SaSttSg:t:r 6rff 65 +F*3j -;3._p ;F.*g ylkht e hq.* i
4S + (Walau ia (orang yang berperong di jalan Allah itu)
menghantanlrmt pedangrya dalam menghadapi orang-orang ka/ir
dan orang-orotg musyrik hingga pedangnya pecah dan berlumuran
darah, niscaya orumg-orumg yang senantidsa berdzikir lebih utama
derajafirya doiryn).#

Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda', ia berkata, "Rasulullatr

t P"*T*. Fi W; Q W:!; W * s€ls1&*) *F#t {ti*s ff*l VF iitttl ,fi t'l J, F ii ,s.ilV *it:t' ,wl b Ffi5illilt (Maukal, kalian aht beritahu tentang amar perbuatan kalian
yang paling baik dan paling suci di sisi Raja katian serta paling
meninggikur derqia kalian dan lebih baik bagi kalian daripoda
memberi ema:t dot perak, dan tebih baik bagi kalian daripoda kalian
menghadopi mtsulwrustrt kafian lalu kalian menebas leher mereka
dan mereka menebas leher kalian?), para sahabat berkata, .Apa rtrl
walrai Rasulullah?' Beliau befsaMa, 'J;.t y $r;si (Berdzikir kepada
Allah &). Hadits ini dikeluarlCIn juga oleh At-Tirmidzi dan Ibnu
Majah.aT

Disebufkan di dalam shobih Mustim dan yang lainnya dari
hadits Abu Hrrairalq ia berkata, *Rasurulrah $ bersabda, t$$iit i{j,
(Telah berlalu al muforiduun). para satrabat bertanya, .Apa itu a/
mufarriduwr, unahai Rasulullah?' Beliau bersabda, t#'il $4r;fut
(Orang-orang yerg banyok berdzikir kepada Allah).,A8

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu ya,la, Ibnu Hibban, Al Hakim
dan ia menshahihkannya, serta AI Baihaqi dari Abu sa'id AI Ktrudri,
batrwa Rasulullah * bersabd4 br* l;&,* $ * V-gr

_ 
* 

Pfq'rf, At-Tirmidzi gta2g; Al Baihaqi di <tatam Asy-SW,ab (S89); Dinilai
dha'ifolehAl Albui.

n' Shaht4 Ahmad \erc); At-Tirmidzi e37?); Ibnu Majah (3790); At Hakim
Qla9^6); Dishahihko oteh Al Albani &dudiam ShaftiftAt Joni e62g).8 Shahih,Muslim @f}O62)dai hadits eUu gu*i*U.
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(Perbanyaklah dzikir kepado Allah sanpai mereka mengatako4

'Gila.).ae

Ath-Thibarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Rasulullah S bersabda, tttit[ &tf*ullt i&,"3'dt 6!n
la berkat4

(BerdziHrlah kalian kepada Atlah sampai or(mg-orong ,nttnofik

mengatakan bahu,a kalian berbuat rtya).-s0

Bauyak hadits-hadits yang disebtrtkan di dda4[ ash-shahifuain

dan yang lainnya mengetahui keutamaan tasbih dengan

kekhususannya, di antaranya adalah hadits Abu Hgrairab' ia berkata
*Rasulullah S bersabda" iib ,9;;;'.g&r 3np ,bW ?Y- rt i6 U
r4, .gi',t+ Ug ii'oql* (Boangsiapo yang dalam sehsi

mengucapkan s er atus ftal i,' Subfoaoullaahi w ab ifuzmdih' lMaha Suci

Allah dan aht memuji-Nyal, moka akan dihapskm kesalalwr-

kcsalahomyawalmtpun(boryahya)sepertibuthtautot)-#r

Ahma{ Muslim, At-Tirmidzi dan yaog lainnya meriwayatkan

dari Sa'd bin Abi Waqqas[ ia berkata, "I(ami p€tnah bersama

Rasulullah $, lalu beliau bersabd4 I ,,rlt e #3-:,1€rA'i'it
l1;;.,, (Apakah tidak mampu seseorang doi kalion memperoleh seribu

kcbaikan dalam sehari?). Lalu seorang lelaki bertanya, 'Bagaimana

(caranya) seseorang dari kami memperoleh seribu kebaikan dalam

sehari?' Beliau bersabda, tiO'lalS'F :.i[l'i, -jX* &*!3 Wtt #-
W bii (Bertasbih kepada Attah seratus kali tasbih maka akon

dituliskan bagirrya seribu kebaikon dan dihapuskan dsinya seribu

kcsalahon)."s2

" Dl-'if,Ahmad (3/6E); Al Haldm Qlag\; Disebutkan oleh Al Albmi di dalart

Dha'if Al Jon '(1206').
$- Dha'r7 disebutkan oleh Al Albani di dalam AdbDha'ifah (51O, dan ia

menyandarlcmnya kepada Ibnu Al Mubarak di dalam Az-fuhd den 'AMullah bin

Ahmad di dal"m Tawa'id Az-htM.t' Mrraofq 'alaih, Al Bukhai (6405) dan Muslim (4D071) dri hadits Abu

Hurairah.
n Shahih,Muslim @D073);Ahad (l/180) dan At-Tirmidzi (3453).
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Diriwaydkan oleh Ibnu Abi Syaibatr di dalam Al Mushannaf,

Abd bin Humai{ Ibnu Abi Ad-Drmya di dalam Dzib Al Maut, Abu
Ya'la, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia
menshahihkannya, Ibnu Mardawaib, serta AI Baihaql di dalam Asy-

Syu'ab, dari Al Bara' bin 'Azib mengenai firman-Nyq frA'$_W
'rtr71S"ta- penghormatan trepada mereka (orang-orang muianin in)
pada lari mereka menemui-Nya ialah, 'Salam), ia berkata" t'Yaitu

pada hari mereka didatangi oleh malaikat maut. Tidak seorang

mukmin plm yang dicabut nyawanya kecuali (malaikat itu) memberi
salam kepadanya"

Ibnu Abi tlatim" Ath-Thabarani, Ibnu MardawaitU Al Khathib
dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Ketika

ayat$,ii-e{.iir($,i)fi1,5t1}riq1_(HaiNabi,
sesungguhnya lbnri mengutusmu wttuk jadi saksi, dan pembmta
lrabar gembira dan pemberi peringatan). saat itu beliau telah
memerintahkan Ali dan Mu'adz untuk berangl€t ke Yaman, lalu
beliau bersabd4 s-,i* Ujt $ 49 a#\S ri;S ,r;ti'tS r# #t
:|*Srki rier:6ui;,31,itiJ' qll (neranskattah kntian berdua, Iatu
sampaikanlah berita gembira dan janganlah kalian membuat orang
lari, permudahlah dan janganlah mempersulit, karena sesungguhnya

telah dintrunkan kepadaku (ayat): Hai Nabi, senmgguhnya Kami
rnengutusmu untuk jadi saksi, don pembav,a kabar gembira dan
pemberi peringdan)." Ia berkata, "(Yakd) sebagai saksi atas umatnu,
pembawa berita gembira tentang surgq pemberi peringatan dari
neraka dan sebagai penyeru kepada kesaksian: bahwa tidak ada

sesembahan yang haq selain Allah. Wq-; .gi\,(dengan izin-Nya
dan untukjadi cahaya yang menerangi), (Jratmi) Al Qur'6.'s3

Ahmad, Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Atha'
bin Yasar, ia berkat4 *Aku berjumpa dengan Amr bin Al Ash, latu

t3 Dha'i7 disebld@n oleh Al I{aitsami di dalam Al Majma' (7tg2), dan ia
mengatakan, "Dirirvayafkan oleh Ath-Thabarani. Di dalam sanadnya terdapat
'Abdurralunan bin Muhammad bin 'Abdullah Al 'Azrami, ia dha'if,,,
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aku berkata 'Beritahulah aku tentang sifat ltasululah & yang

disebutkan di dalarn Taurat.' Ia pun berkata, 'Baiklah. Demi Allah,

sesungguhnya beliau telatr disebutkan di dalam Taurat dengan

sebagian sifat-sifatrya yang tersebut di dalam Al Qur'an, (yaitu):

Wahai Nabi, sesungguhnya Kami sebagai saksi,

pembawa b€rita gembira dan pemberi peringatan, setrta sebagai

penjaga bagi kaum buta huruf, Engftau adalah hamba-Ku dan utusan-

Ku. Aku menamaimu Al Mutawakkil, bukan s€orang yang jahat, tidak
kasar, dan tidak menyeret di pasar-pasar, serta tidak membalas

keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan berlapang

daAa'." Ahmad menambabkan di dalam riwayatnya: 'Dan Allah tidak
akan mewafatkannya hingga ia menegalckan agama yang bengkok,

yaitu (sampai) mereka mengucapkan, 'Ina ilaaha illallaah' [tidak ada

sesembahan yang haq selain Allah], lalu dengan itu terbukdah mata

yang brfa, telinga yang tuli dan hati yang tertrtrry.'s

Al Bulfiari menyebutkan hadits ini di dalam htab SltoAh-tya

f;ada kitab jual beli, ia mengatakan, "Lalu Sa'id mengatakan dari
Hilal, dari 'Atha', dari 'AMullah bin Salarn"" tanpa menyebutkan

'Abdullah bin 'Amr. Ini lebih tepaL ler€na 'Abdullah bin Salam

addah omng sering ditanya mengenai kandungan Taurat, lalu ia
memberitahukan isinya

##'#,{3",;"ffr tb, e*'{3 6 oiL%

#$"G$ -,4t g*in,!i gfr\,$t ffi-

a Shahih,Al Bulfiari Ql25); Atuadptl74)dan A&Darimi (hadtu no. 6).
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e65 & +6 ai;fri {a-Eu-iKT, 6 €e*

'z6lr#ri"li$i;tfil1t$1#,i$ol'e3iJ,

F<;i e # A;-i Yai'nt'i'v;S 6 n Afr

{i'l <r?r U: a*6K i6r. #,Ut1, 6
L

X ia$-*Ft|#r{r;,;j * tl 1/2<L*_?yP
ol 2 l2zol z/

ffO-,;gy3|#5 5 ;\ {'1 aS "at*;'{*f, a ;
'#Ecc#:&'tfr Lffir,YrG;;€;;r-{;
i:i; 6 1;,rA :yr,,qi 6 A$ ,@ ry t42i$ i,(4
{iit ig'lt+-;<f, 6 f,# 4,fi tr; 6j, u

*;16,99
uHai ororgorongyang berbnan, apabila hama menikahi

perempuqn-pqcrrlpuan yang berinaA kemudian kanu ceraikan
mereka sebelum korrrn mencampurinya, naka sehali-hali tidak wajib
atas mereka'iddah boginu yang kanu minto menyempurnakannya,

maka beriloh nare*a mut'ah don lepaskanlah mereha itu dengan
cara yang scfuih-baihrya. Hai Nabi, sesungguhnyo Komi utoh

menghalolkur fugbrra istcri-istcrima yang telah lsamu berihan mos
kawinnya do, horrfu sohaya yang lcuna miliW yong termosuk opa
yang kanu paolch dolan peperungan yang diharuniakan Attoh

f;rgs,-r;t,,;i AYe6a;fi+v3
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wtubnq fun (demikian pak) unakarrakpercmpaan dartsaudara

la*i-lolci bopakmq anak-anak perempaan dari saudara perempuan

bqohnq anak-anah perempaan dari saudara laki-lahi ibumu dan

analc<nak percmpuan dari saudara perempuan ibuma yang turul
hijrah bercarna kamu dan perempuan makmin yang menyerahhon

dirinya lwpada Nabi kalau Nabi mau mengawininyo, sebagai

pengkhnsusan bagimu, bukan wntuh semua orang mahmin

Sesunggultnya Kami teloh mengetahui apa yang Kami waiibhan

kqadt mcreka tentang isteri-isteri mcreha dan hamba sahaya yang

mereki miliki supaya fidah neniadi kesempitan bagimu Dan

oddth Allalt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kanu boleh

mcnongguhkan (nenggauli) siapayong hamu kehendaH di antata

merefu Qsteri-isterima) dot Ooleh pula) menggaali siqo yang

horrra *ehendaW Dan siqa-siqayang kamt ingini wiluk
mengaalinya lccrnbali dui pererrrpaan yang telah hamu cerui,

,rreho ddo* oda dosa fugit rrr Yang dcmihian ita adolah lcbih dehat

urrfr.* **ttoqan hdi nereho, dan mereka tidok mcruta sedih, dan

semuanya rcla dcngan qpa yang telah kuma berikan hepoda

mcre*a. Dan Allah mcngetahui oPayang (tersinpan) di dalam

hatirrrrl Dan adalah Allah Mahu Mengetahui lagi Maha Penyailwt

Tida* holsl bagimu mcngawini peremp uan-p ererrq, aan ses udah itu
dan tido* futeh (pula) menggonti merekt dengan isteri-isteri (yang

lain), meshipun fucanfikannya menofik holimu lcecudi perenpuan-

perempann ftmtba saluya) yang huttu milikl Dan odalah Allol
Maha Mengawasi segab squotu.D (Qs. Al Alzaab l$lz a9'52)

Setelah Allah $ menyebutkan kisah Zud yang ke'mudian

menceraikan Tainab, yang mana ia telah menggauliny4 lalu setelah

habis masa iddahnya Nabi $ menikahinya sebagaimana yang telah

dipapartan di muka selanjutnya Allah merig'fihithab kaum m*minin
rmtuk menerangkan kepada mer€ka tentang hulcum isteri yang ditalak
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oleh suaminya sebehrm digauli. Allah berfirman" $yfit|i-$i&-
*L;fi K glai orang-orang yang beriman apabila kamu

menikahi perempuor-perempuan yong beriman), yakni melaksanakan

akad nikah dengan mereka Lafah'ttikah" di dalam Kitabullah hanya

bermakna al€{ sebagaimana yang dilratakan oleh pengarang Al
I{asyryaf, Al Qurthubi, dan lain-lain.

Ada perbedaan pendapat mengenai lafazh 't ikah" ini brakni

EKt, apakah ini artinya persetubuhan, atau akad nikah, atau

keduanya (mengandrmg dua arti sekaligus). Mengenai ini, pengarang

Al Kasysyaf me,ngisyaratkan bahwa maknanya adalah persetubuhan,

karena ia mengatakan bahwa al3tt adalah ai3ir 6rmetubutran), dan

akad nikah disebut a(tt karena merupakan jalan menuju itu. Seperti

halnya khamer yaog juga disebut i4 {aosa), karena mertrpakan sebab

terjadinya dosa

4lr%6,F, (sebelum kcru mercampwinya), yakni
sebelurn kamu menggaulinya (menyetubuhiaya). Ini dikiaskan dengan

lafa/nj;ir lmenyeutuh)

qt!*,'*q$'F6 Qnaka selwti-kali tidak wajib atas

merelra 'iddah bagimu yang kamu minta menyempwnakannya).

Pendapat semua ulama sama mengenai hat ini sebagaimana yang

dikatakan oleh Al Qurthubi dan Ibnu Katsir. Makna qr:f*, adalah
tjit'rq Ub* ftamu minta menyempumakan iddahnya), dari tJl33
U.kb166 6963tr (aku menghitung dirham lalu aktr menyempurnakan

bilangannya). Disandarkannya penghitungan ini kepada laki-laki
untuk menunjrrkkan bahwa iddah adalah hak mereka sebagaimana

yang diisyaratkan oleh firman-Nya tadi, }L-AW'F6 (maka

sekali-kali tidakwajib atas mereka 'iddah bagimu).

Jurnhur membacanya: q-t!fr, dengan tasydid pada daat.

Seme,lrtara Ibnu IGtsir dalam suatu riwayat darinya dan orang-onrng

Mekah membacmya dengan takhfif lp,|lg.r]. Qiru'ah ini mengandung

dna peagertian. Pcrtama: semakna dengan qira'all yang pertamq yaitu
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diarnbil dad 3rj.;!yi, yakni 63:+ Si# Gamu minta

menyempumakan iddahnya), tapi mereka tidak menggunakan tasydid

untuk meringankannya Ar-Razi berkata, *Jika dianggap berasal dari

kata il$Ii y*g bermakna6jbr (tcezlatiman;, makaqira'ahini l€malt

karena 
"li+!i 

dari li't (kata kerja) transitif yang menggrrnakan kata

bantu &.- ,raujuga yang mengatakan, bahwa ini memang berasal

dari Lt:.b?)\ hanya saja dengan membuang haf ir.nya bral<ni

membuang j3l, yakni asalanya (sebelum dibuang partikel7'rz-nya):

t41b'irt33i3, yakni gr$ * O;rfi (kamu melewati iddah) sebagai

kiasan. Contohnya ungkapan seormg penyair:

a@u1'!i g eit,rls yv:yw,u e##
"Ia merasakant herh&tan lalu nenntpah:kon hosrafiig

tapi aht menyembwtyihan rasayutg seodoiryn fid& oda

koduleoqn niscoya hobislal oht."

Yakni l{" r# (niscaya ia menghabisiku). Pengertian yang

kedua: bahwa maknanya adalah: W itJJfJ6 (mengaqiayatrya). Dan

yang dimaksud dengan fll+]i (menznafmi) di sini adalah yang

terkandrmg di dalam firman-Ny4 'bf#)gtr"i#53 *lorganlah

konru rujuki mereka untuk memberi kcmudhoatol koena dengan

demiHan kotnu menganiaya mereka." (Qs. Al Baqarah l2l:231).Iadi
makna ayat tadi Masarkan qira'ah yang kedua adalah: maka sekali-

kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta

menyempurnakannya yang dengan begtu kamu memberikan

kemudharatan bagi mereka Ibnu 'Athiyyah mengingkd kebe,naran

qira'ah dari Ibnu Katsir ini, dan ia mengatakan, bahwa N Baru'

menyalahkannya.

Ayat ini merupakan pengkhususan dari keumirman firmao

Allah r a' at a, fi ';;S'1rr;1', A:fi- 6iW " wutit *w anita yms
ditalak lrcndaHah meruhan diri (memnggu) tiga kali qtru'." (Qs. Al
Baqaralr l2l: 228), dan firman-Nya, 4#q,E;Jle'StdV
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F1!rti#J$frJ oDut peremwan-perempuan yang puns asa

fui haid di antma peremlruon-perempuanmu jika kamu ragu-ragu
(tentang mcaa iddalmya) nako iddah mereka adalah tiga bulan." (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: a).

':;-r#, @oka berilah mereka mut'ah). Mut'ah yang

disebutkan di sini pe,njelase',nya telatr dipaparkan di dalam surah Al
Baqaratr. Sa'id bin Jubair berkatq uMut'ah yang disebutkan di sini
hukumnya telah dihapus oleh ayat yang terdapat di dalam surah Al
Baqarah, yaihr firman-Nya,'iL ;!jj 33 fiis ;rt g n'9,;3!L og
'i;iY,3.Zt li'j uJika kanu menceraikan isteri-isterimu sebelum

kamu bercamlrur dengan mereka padalal sesungguhnya kamu sudah
menentukan malwnya, naka bayolah seperdua dori mahar yang
telah kamu tentukan irz." (Qs. Al Baqarah pl:237).

Ada yang berpendapat, bahwa mut'ah di sini lebih umum dari
setengah mahar, atilt ,m.t'ah ini bersifat ttnrsuS maharnya belum
disebut (ketika akad). Jadi bila mahar.telah disebutlon (ketika akad) si
uxanita berhak mendapatkan mut'ah di sarrping mahfi yang telah
disebut rtu, hal ini sebagai pengamalan firman-Nya" i;jL,3,25
"maka bayolah seperdua dqi mahar yang telah kamu ientukan itu.,,
(Qs. Al Baqarah l2l: 237). Adapun bila matrarnya belum disebutkan

ftetika akad niloh), raaka si ruanita hanya berhak terhadap mut'ah
berdasarkan ayat rni Dan ini ditegaskan oleh firman Allah ra'ala, {ril e#$ -"tl*i'^a; ",fi tlfi 5 tils tr Y.I::{':'iiL bLX& &
;;:$ id)t E: "Tidak ada kmajiban memboyw (malrar) dtas kamu

iika kanu menceraikot isteri-isterimu sebelum kamu bercampur
dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu berikmr suotu mut'ah (pemberian) kcpada mereka.

Orang yang mamry memrut kcmampuawtya dan orang yang miskin
memrut kcmampuomya (pula)." (es. Al Baqarah l2l: 236).
sinkronisasinya demikian, dan ini lebih didahulukan daripada tarjih
dan pernyataan penghaptrsan hukum ayat.
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Dari ayat ini dikhususkan wanita yang ditinggat mdi
suaminy4 karena bila suaminya mati setelah akad nil€h dm sebelum

digauli, maka dengan kematian itu si wanita sarna dengan wmihymg
telah digauli, sehingga ia menjalani iddahnya selama emPat bulm

sepuluh hari. Ibnu Katsir menyatakan ijma' mengenai masalah ini,

sehingga penghususan ini berdasarkan ijma'.

Jumhu berdalih dengan ayat ini dalam meny&km bahwa

tidak ada tatak sebelum nikah. Sementara Malik dan Abu tlmifrh
berpendapat sabnyatalak sebelum nikatt bila ia mengatah, *Jilra aku

menilcahi si fulanalu maka ia tertalak." S@ara otomdis bila ia
menikahinya, maka si wanita ihr langsmg t€rtalak.

Segi pendalilan dengan ayat ini rmttrk masalah ymg dikekm
oleh Jnmhnr, kanena Allah mengatakao, $*LL'f t;"$\';KGl
(opobila kmnt menikihi pereryptot-Wempnn y@rg bernut
kcmudim kamu cerailant mereka), di sini disustrlkan lffit, fulak
(c€rai) t:;i#io"' setelah lafrzh *nikah iiKf densan

mexrggunakan partikel f 9..-.rai*1 yang mengindikasikm rrrrh-

i;14:,"$# @an leposkonlah mereka itu dengut cua
yang sebaik-bailorya), yalcni: keluarkanlah mereka dari rumahrumah

yang mereka tinggali jika mereka tidak harus menjeleni iddah-

"Melepaskan dengan cara yang baik' di sini sebagai kiasan - l-L Tryi
pendapat ini jauh dari mengena, karcna lafazh talak telah diSrdran
sebelumnya dan dikaitkan dengan mut'alr, lalu dirangkaih dengro

"melepaskan dengan care yang baik", maka makna ymg dimaksud

addah selain talak.

€;A 4t" -,4i 6;\n,Ii6fr\,4ffi- (Hai NabL

sesungguhnya Kaflri telah menglwlalkan bagimu isteri-isterirmt Wrg
telah kamu berikan mas kau,tumya). Di dalam ayat ini Altah i
menyebu&an macam-macarn perniUnan yang dihalalkan bagi Rasut-

Nya, dan dimulai dengan menyebutkan dcrgm isted-

isterinya yang telah diberikan mahamya 6fi;# yakni 'it#
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(mahanrya/maskawinnya), karena mahar adalah jrJ Oiuya) untuk
menghalalkannya Pemberian mahar itu bisa dalam bentuk pemberian

secara langstmg atau hanya benrpa penyebutannya di dalam akad

nikah.

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai malcna J[6ffi
6;$ (Karri telah menglwlalkan bagimu isteri-isterimz). Ibnu Zaid
dan Adh-Dhahhak b€rkatq "sesrmgguhnya Allah menghalalkan

baginya untuk me,lrikahi setiap wanita yang beliau berikan maharnya."
Jadi ayat ini membolehkan baginya rmtuk menikahi para wanita selain

Jumhrrr mengatakan, *Yang dimaksud dengan ;nlfffr
6L.\5 gfuni telah menghalatkan bagimu isteri-isterimz) adalah
wanita-wanita yang telah menjadi isterimu, karena mereka telatr
memilihmu daripada dunia dan perhiasannya." Inilah pendapat yang

lebih tepag karcna lafazh tfrJ a- 4f. aaaUt, bentuk madhi.
Dikaitkannya pelrgbalalao ini dengau pemberian mahar bukan karcna
tergantungnya kehalalan itu pada mahar, sebab akan nikah tanpa
menyebutkan mahr tetap sah namrm harus memberikan mahar
sebanding bila terjadi p€rs€tubuhm, dan harus memberikan mut'ah
bila tidak tedadi persetubuhan. Jadi seakan-akan ini memaksudkan

untuk menuni"kkan kqada yang lebih utama

4i;fifr fiUUeKY, 6 @"" honba satuya yong kamu
miliki yang termasuk qpa yang kanu peroleh dalam peperangan yang
dikaruniakon Alloh urtubnu), yakni hamba sahaya yang menjadi
miliknya melalui gtorirnat (harta rampamn perang). Makna it'q
45;2iti (ternasuk apa yang kamu peroleh dalam peperanggn yang
dikaruniakon Allol, untubnu) adalah: temrasuk apa yang Allah
kembalikan kepadamu dari orang-orang kafir melalui harta rampasan

perang sebagai ganti para wanita meneka yang diambil secara paksa.

Dan ini bukan berarti niengeluarkan apa yang beliau miliki selain
melalui gltmilnah, karcna hamba sahaya yang dimiliki melalui cara
pembeliao, hibal, (pemberian) dan sebagainnya adalah halal juga Jadi
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ini hanya mengisyaratkan apa yang lebih utam4 sehingga pengikatan

ini seperti halnya poin yang pertama tadi yang mengikat penghalalan

dengan pemberian matrar.

Demikian juga pengikatan dengan statrs hijr,ah di dalam

firman-Nya,'o# $t ;:gS- eW At;;Qi 3* +6 & egj
lla gan (demikian pula) anak-anak WreryWan dari smtdara laki-
laV bapabnu, onak-anak perempuan dori saudora peremryan

bapahnu, anak-anak perempuan dori soudqa laH-laH ibumu dan

anak-anak perempuan dari saudara peremryan ibumu yang turut
hijrah bersama kamu), karena hal ini hanya menunjrrkkan kepada

yang lebih utama, dan untuk menyatakan keutanraan hijrah dan

keutamaan orang yang berhijrah. Yang dimaksud dengan "turut
hijrah" di sini adalah ikut serta b"rnii*t, dan bukannya'henyertiai
hijrah'.

Ada juga yang berpendapat, bahwa pengikatalon ini -yakni'
status '\ranita ir*S hrjtuh"- adalah benar-benar berlaku, sehingga

tidak halal baginya wanita yang tidak hijrah dari antara mereka yang

disebutkan itu, sebagaimana firman-Nya, iK YVaU_ {tlfi65ft'b?#E: 16 ndi "Dan (erhadap) or(mgerang yang beriman,

tetapi belum berhtjrala makn tidok ada kcwajiban atasmu melfudungi
mereka, sebelum mereka berhijrah." (Qs.Al Anfaal l8l:72). Pendapat

ini dikuatlon oleh hadits Ummu Hani' yang insya Altah Ta'ola qkar,

dikemukakan di akhir pembdrasan basian ini.

Alasan pengguruum bentuk kata tunggal pada latazh d,
(saudora taki-taH bapatonu) dan if!6 @audoa laki-laki ibumu), dm
penggunaan bentuk kata jarnak pada lafa/r- &rfi (saudara
peremlruan bapafutu) dan ,il2i,L (saudora perempuan ibumu)adalatr
sebagaimana yang disebutkan oleh Al Qurthubi, bahwa pir lsaarru
laki-laki bapak) a*, itAir (saudara laki-laki ibu) adatah sebutan jenis,

seperti halnya lata 'gitJt (penyair) en hfjit (penyair jorok), namun
tidak demikian kata l,iiir lsaudara perempuan bapak) aan ijreir
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(saudara pgrempuan ibu). Lebih jauh ia mengatakan, "Demikian
konvensi bahasa Jadi redaksi ini dikemukakan dalam bentuk yang

sangat jelas." Ia menceritakan ini dari Ibnu Al 'Arabi.

Ibnu Katsir mengatakan, "Penggrurakan benfuk kata hrnggal
untuk mudzakkq 0eki-laki) l63rena kemuliaannya, dan pengguakan
beNtuk kata jamak seperti halnya pada firman-Nyq $AV#lri
"kc lranan don kc kiri." (Qs. An-Nahl [16]: 48), firrran-Nya, AUX-
#t$gAtng "Dia mengeluokmt mereka dmi kegelapan
(kclufiran) kcgdo calwya (iman)." (Qs. Al Baqaratr l2l: ZS7) dn
firnan-Nya, ;3t;r:itllj;A *dan mengadakan gelap dan terang),
(Qs. Al An'aam [6]: l). Dan masih banyak contoh-contoh lainnya,?

An-Naisaburi mengatakan, *Tidak digunakannya benttrk kata
jamak rmttrk lafazl i3l dr" Jreir frre"u tercukupi dengan jenisnyq
Irarena p€ngBmaao jamak pada lafazh ct$ (anak-anak perempuan)
menunjulckan terlarangnya memadu dua wanita bersardara dalam satu

ikatan pernikahao- sementara penggunaan kata tunggal utuk lafaztr
tiiir aan tiriir turang tepat karena kemungkinan memunculkan dugaan
bahwa raa'pada kedua lafazh ini mengindikasikan sahr.,

Semua pandangan ini bisa layak diperdebatkan sehingga bisa
disangkal dan disanggah, nzlmun alasan terbaik, bahwa p€ngunaan
bent,k jamak dari Liir dan ti4ir adalah karena akan munculnya
asumsi batrwa faa' [yakni taa' marbuthahl di sini menunjukkan
tunggal- sedangkan pada lafa-lr i.itr dar jt*Ir -tiaur. akan muncul
asurnsi demikian, yalari tidak at<an muncul dugaan bahwa itu
memaksudkan satu (tunggal), tapi sekadar penggunaan lafazh tunggal,
karena ketika dt-idhofah-kan tidak lagi mengandung makna hrnggal
sebagaimana umunnya sebutan-sebutan jenis yang &-idhafah-l<at
Demikian pendapat yang paling bagus walaupun tidak luput dari
perHaan pers€esi.

e$,Xbf61{YE (dan perempuan mubnin yang
menyerahlron dirinya lcepada Nabi). Kalimat ini dr-'athf-l<arr
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tairangtcaitanl dengan maful 6f:t yakni: Dan Kami halalkan pula

bagrmu perempuan yang membenarkan tauhid bila ia menyeralrkan

dirnya kepadamu tanpa matrar. Adapun perempuan yang tidak
beriman maka tidak halal bagimu walaupun ia menyerahkan dirinya
kepadamu. Karena itulah Allah tertman, ta;{i5-o1't)i;$ 4 (katou

Nabi mau rnengawininya), yakni: me,qiadikannya dinilohi olehnya dan

berhak atas dirinya dengan penyerahan diri itutanpa mahar.

. Adayang mengatakan, bahwaNabi * tidak menikahi seorang

pun dari wanita-wanita yang menye,rabkan dirinya kepada beliau, dan

tidak seorang pun dari mereka yang menjadi isteri beliau. Ada juga

yang mengatakan, bahwa di antara mereka ada yang beliau nikahi,
yaitu Khaulah binti Hakim sebagaimana yang disebutkan di dalam

Slahih Al Bukhari dari riwayd 'Aisyah Sementara Qatadah
mengatakan, "Yaitu Maimunah binti Al [Iarits.': Asy-Sya'bi berkatq
"Yaitu Zaimlab bind lGuzaimah Al ansnariyyan, ibunya kaum
miskin." 'Ali bin Al Husai& aan-On m* dan Muqatil mengatakan"

"Yaitu Ummu Syarik binti Jabir AI Asadiryah." 'IJrwah bin Az-
Zubair berkatq "Yaihr Ummu Hakim binti At Auqash As-
Salamilyah."

Kemudian Allah & menerangkan, bahwa pe,rnitatran ini
adalah pendkahan yang khusus bagi Rasulu[ah Sr, tidak halal bagi
selain beliau dari kalangan umatnyq kar€na Allah Uerfirman, '141y
'aslili $t nAfr @ebagai pengkhususan bagimu, buko, untuk
semua orang mulonin), yakni: pengbalalan yang dikhusrskan ini
adalah khusus bagimu dan tidak berlalku bagi kaum mukminin
selainnru. Lafa^ '\Ay ini bisa sebagai twal (ketenngan kondisi)
aan'ilgt D/akni dai- 'rJd:{Ffi nAus"i^u""yang dikatakan oleh Az-
Zajjaj, atau sebagu mashdar penegas s4erti halnya kalimat $'tbi
(sebagai janji Allah). Yakni: bj', el| ile (pengkfiusrmn bagimu
yang benar-benar lfiusus).
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Jumhur membacanya, ''f.\ dengan nashab. Seme,ntara Abu
Haiwalr membacanya de,ngan rafa' 1{l';tSl karena dianggap sebagai

mubtada'. Jumhur membacanya: .;:;.r! dengan kasrah pada ot
Sementara Ubay, Al Hasan dan 'Isa bin 'Umar membacanya dengan

fatlyn 1E'11 fcarena dianggap sebagai badal aan'alp badol isytimol

@._gree*ti menyeluruh), atau -dengan anggapan dibuangnya laamul
'illah $nttkel laam yatgberfirngsi menrmjukkan alasan), yakni: &'!
t55 luntuk menyerabkan). Jumnrn me,mbacanya: '4L dengan

nashab. Lafazhini dibaca juga dengan rafo' 1i:eltglkarena dianggap
sebagai sifat dari tWaur, yang memb*fr;it dengan rafa'gralcrri
pada kalimat'^3,J1f11.

Para ulama sarra sependapa! bahwa ini kfiusus rmtuk Nabi E,
tidak berlaku bagi selain beliau dan tidak terjadi akad nikah dengan
perempum yang menyerabkan dirinya kecuali pendapat yang
diriwayatkan dari Abu Iranifah dan dua sahabatnya, bahwa sah akad
nikah dengan perempuan yang meNryerahkan dirinya, lalu si laki-
lakinya menyatakan menanggung mahamya Adaprm bila ranFa

mahar, maka tidak ada perbedaan bahwa hal itu lfrusus bagi Nabi $,
karena itutah Allah Uerfirman, ;4*$1e,it\e#cs;1;Wjti4t;X
(sesungguhnya Kami telah mengetahui opo )irg Kami wajibkon
lcepada mereka tentang isteri-isteri mereka), yalari apa yang telah
Allah S wajibkan atas kar:m muhinin mengenai hak para isteri
mereka terkait dengan syarat-syarat akad nikah dan hak-haknya
karena sesungguhnya itu adalah hak atas mereka yang diwajibkan,
mereka tidak boleh berlepas dmi itu dan tidak boleh meniru
Rasulullatr & ddarn hal yang dikhususkan Allah bagi beliau sebagai
bentuk kelapangan dan kemuliaan bagi beliau. Karena itu, kaum
mukmin tidak boleh menikahi lebih dari erftpat wanita, dan harus
dt iE* mahar, saksi dan wali.

;ffi,' '.X65 <a, hamba sahaya yang meretra mitih),
yakni: dan Kami telah mengetahui apa yang Ikmi wajibkan atas
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mercka mengai hamba sahayayang merelo miliki, yaittr dari kalangan

yang boleh dijadikan budak dan diperangi, bukan dari kalangan yang

tidak boleh dijadilei budak, aiau pihak yang ada perjanjian damai

dengm kautn 6gslimin.

ULA$!K{,K) @upaya tidak me4iadi kcselnpitot

bagimu). Para mufassir mengatakao, bahwa ini kembati kepada

permulaan ayatqa, yalrni; Kami telah menghalalkan bagimu istsri-

isterimu dan budak-budak yang kamu miliki, serta wmita yang

menyerabkan dirinya keaadamq supaya tidak menjadi kesempitan

bagimn- ladi tam, ini 6rafni padalafahiKlt€*ait dengan 6fi
(Kani telah menglwldkot bagilru). Ada juga yang berpendapaf

bahwa loom irr ter&ait de,ngan '4I $ebagai penglttusttsot).

Pendapat yang pertama lebih tepat 4tfit adalah &-Ltr Gese"'fit*"),
yakni; Kami melapangkalr bagimu dalm penghaHan untukmu aga
cladnmu tidak terasa sempit seeingga engkil menduga telah berrdosa

terkait dengan sebagian walrita yang dinitahi.

lL-;r(r;7':nl6(3 @an adatal Atloh Moho Pensasut
lagi tldta Penyayang), Dia mengamprmi dosaJosa dan me,nyayangi

para hamba Karena itulah Allah melapangkair pe*ara ini dao tidak

menyempitkannya

|;"{Gii; Gont boleh menotguhkor (nunganli)
siapa yang komu kelendoki di otoa mcreka (istum-isterirmd).

L$azh O$ Aaaadengan howah Wptdan tanpa lwnmht.#], F
dna maca logat. 'rt.j]i tJrakni dari 6$ a"r, ttjl AaUn' ];.bt
(p€nanssuhan). Diletaian fii AV;l u" lyi t#.Japabila ?\ &iFil
(aku menangguhkan perkra ini).

{GS i ;s1,"fi @ot @oleh wla) nengauli s.iqa yory koa,
kchendah"), yakni meoggahmgtan ke,padmrr Dikatakan *trtigl -
dengan mad* dan *5t"1 {anpa nad* artinya *il*
(menggab@ ke@anya). Uatnarya Allah
memberikan keluasan keeada Rasul-Nya dan me,nye,rahkm pilihm
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kepadanya mengenai isteri-isterinya, sehingga beliau boleh

menangguhkan siapa di antara mereka yang dikehendakinya,

menangguhkan penggantiannya dan membiarkannya tanpa

menggaulinya dan tanpa mence,laikannya Dan boleh juga beliau
menggabungkan kepadanya siapa-siqa di antara mereka yang beliau
kehendaki dan menggaulinya sera finggal Uersamanya Pembagian
giliran adalah urajib atas beliau hingga tunrnnya ayat ini, lalu setelatr

turunnya ayat ini keurajiban itu dihaps dm dise,rahkan kepada pilihan
beliau. Isteri-istseri yang beliau gaili adalah'AisyalU llafshah, Ummu
Salarrah darTlrinab. Sedangkan ymg tidak beliau tangguhkln adalatr

Saudah, JuwairiyalL Ummu Ilabibah,I\taimunah dm Shafiyyah. Nabi

$ tetap memberikan gilirao )rang sama di antara isteri-isteri yang

digauli, dan beliau me,mberikan giliran se$ai kehendak beliau bagi
isteri-isteri yang beliau tangguhl@. Demikian pendapat mayoritas
mufassir mengenai -,ak"q ayd im, dm inilatrr yang ditrmjr*kan 6ffi
dalildalil yang nalid dr dalro' AslpfuUhdm lairlain.

Pendapat lain menyebrdrm, bahwa ayd ini t€rkait de,ngan

wanita-wanita yang menyerahkm dirinya kqnda Nabi Af, dan bukan
terkait dengan para isteri beliau- De,mikim ymg dikatakan oleh Asy-
Sya'bi dan yang lainnya. Ada juga ymg mengatakan, bahwa makna

ayat ini mengenai tatalq yakni; engkau boleh menceraikan siapa di
antara mereka yang engkau kehendaki, dan boleh menahan siapa yang

engkau kehendaki. Al Hasan mengdakm, bahwa maknanya: engkau

boleh menikahi siapa yang engkeu kehendaki dari para wanita
umatnu, dan tidak menikahi siapa ymg tidak engkau kehendaki dari
mereka. Tadi tetah disebutkan, bahwa ayat ini menghapus hukum
ayat: l\biC$GnA$ (Tidak twlal basiru mengawini

peremputn-perempuon sewdah itu). Penjelasannya nanti akan

dipryarkan

A5r'&t6gi;h'#{, (Dot siop-sia1n yang knmt
ingini untuk nunggoulinya kenbali dui peremptor yang telah kotttu
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cerai, nako tidak ada dosa baginru). fti*ti [yekni aan.'.#i:l artinya
q-Gtr (permintaarr), dan lfl, tdai gil aminya tir51i (epas).

Maknanya: jika beliau mengfuendaki seorang wanita unttrk

di$bunekan kepadanya di antara mercka yaog tctah dilepaskan dad

pe,mbagian giliran, maka 6dak ada dosa bagiqra dalm hal itu
Intinyq bahwa Allah C menyerahkm p€rtara ini k€pada Rasul-Nya

untuk b€rdndak t€rhadap para isterinya sesuai dengan kehendak beliau

dalam mendahulukan dan menangguhkan, dalam melepaskan dan

menahan, dalam menggabrmgkm siapayang ditangguhkaq dan dalam

menangguhkan siapa yang telah digabungkan. Jadi beliau boleh

melakukan apa saja terhadap mereka sebagai kelapangan bagi belia:r

dan Allah menafikan dosa dari beliau afias hal itu. Asal makna aG*rl
adalah ;tlJt ftecondongan), dikatakan lii;..1t,*i+ apabila perahu ittr

condong. Ivlaknanya: tidak ada bcondongan dasmu kr€na ss[nen

tefiadap apa' engkau lakukan

IGla peqrmj,rk A) gons demikim rz) menuqiutkan ke@a
penye,rahan perkara ini kepada kehendak beliau. Kda ini sebagai

mfitada' dan khobm-nya adalah susunan kalimat itfitft 6it:J
(adalah lebih dekat rmtuk ketenangor hai merela), ynkni penyerahan

perkara yang IGmi tetapkan bagimu ini lebih dekat kepada kerelaan

merekq kar€na itu juga sebagai ketetapan Allah &. Qatrdah berkat4

"Yakni pilihan yang Kami serahkan kepadamu dalam hal me,nyertai

mereka itu adalah lebih dekat kqada ke,relaan merekq karcna hal itra
juga berasal dari sisi Kami. Kare,na bila mereka bahwa itu
dari Allab maka hati mereka pun tenang."

Jnmhur membacany^, jfi, dalam bentuk bina' lil fa'il yang

disandarkan kepada 'l#51 Sementara Ibnu Muhaishin membacanya:

'$, deagan dlwmmah pda taa' dari'ril, datfa'il-tyaadalah dlumir
muthathaL drn dengan me-naslyrrillsat'rl:*t l<ar€oa sebagai maful.
Makna {tti [dalam ayat ini dari'irf.j]lliil telah dipaparkan di
dalam surah Maryarn.
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Makna 6E'!; (dot nereka tidak merasa siatnl: traa}.
terjadi kesedihan pada mereka kil€na engkau lebih mengutamakan

sebagian mereka dari sebagian lainnya

|i3LiitfuA,<;;jj (dor semto4n reta dengon apa
yang,blah kottu berikm fuWda mereka), yakni semua rela dengan

apa f*og engkau berikan kcpada n€r€ka ymg berupa mendekatkan,

menanggtrhkan, melepaskan dan menggarli. Jumhur membacanya:
'"ifiL, dengan r ofa' lrltxrgoi Wrcgw fa' il ipli- Sementara Abu Iyas

membacanya dengan nashob t#l sebagai peNregas dhamir maful
paaa'ffir..

?$OCfi-ftfi (Dor Attah mmsetahui apa yans
(tersimpan) di dolon hotitttu) dai segala yang keli6s sembrmyikan,

termastrk pe*ara wmita-

l4,2ltilut (De, dolah Allah Moru Mengetatuf segala

sesuaar dan tidak ada sesrmr pun ymg tryil dri pengetahuan-Nya

t1 <tagi Marn Penymno), ddat Uersegsra menghukum para

pelalo kemaksidm.

l|br.q6fiA$ (rubk hatal basimu mensawini
peremlruan-Ireremlruon sesudah irz). Jumhu membacany u, 'j4J ,
dengan yaa' bertitik dua di balrnah um* memisahkan antanfi't dan

fa'il-nyayatgnrufrtnats. Se,mentara Ibnu KaSir a dengan

raa'bertitk dua di afia" t]"r l].
Para ahli ilmu berbeda p€ndryd me,qg€Dai penafsiran ayat ini

menj adi beberapa pendapt

Sr:atu pendapat menyebutkan, bahwa ayat ini muhlumah (tetap

berlaku huhmnya), dan bahwa dihramkan bagi Rasuluuah * untuk
menil5lh lagi setelah me,nikahi para istsriqra itu IIal ini sebagai
penghargaan bagi para isteri beliau itu kar€oa mereka telah memilih
Allah dan Rasul-Nya serta negeri al&irat ketika Rasuluflah S
memberi mereka hak untuk meurilih setelah Allah memerintalrkan
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beliau unhrk memberikan hak pilih kepada mereka Demikian

pendapat Ibnu'Abbas, Mujahi4 Adh-Dhahhalq Qatadab, Al Hasao,

Ibnu Sirin, Abu Bakar bin 'Abdurrabman bin Al Harits bin Hisyam,

Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir.

Abu Umamah bin Sahl bin Hrmaif mengatakao,*Karena Allah
mengharamkan mereka untuk me,nikah lagi setelah wafatnya belian

Or, maka Allah juga mengharamkan beliau rmtuk me,ldkah lagi setelah

menilohi mereka-"

tlbay bin Ka'b, Ilaimah dan Abu Razin me,optakan, bahwa

maknanya: Tidak halal bagimu pra wanita selain trracirn-rn?cilrl
yang telah Allah sebutkan. Al Qurthubi be*at4 'Ini pendapat yang

dipilih oleh Ibnu Jarir."

Ada juga yang mengatakan: Tidak dihalalkan bagimu wanita-

wanita yahudi dan tidak pula wmita"wanita nashrani, karcna mereka

tidak layak rmtuk menjadi ummabmrl mukminin. Pendapat ini jauh

dari mengena, karena perkiraannya me,njadi: tidak halal bagimu

mengawini W sesidah para wanita muslimah ini.

Padahal lafazh wanita muslimah tidak disebutkan sebehrmnya

Ada juga yang berpendapag bahwa hukum ayat dihapus oleh

As-snnnah dan oleh firman Allah *, {t3;;$tefi {h'fii ; ,;
(I{amu boleh menongguhkan Qnengauli) siapayang kotnt kelrendoV

di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggouli siapa

yang kamu lcehendoh). Demikian pendapat 'Aisyalu Ummu Salamah,

'Ali bin Abi Thalib, 'Ai bin Al Hrsain dan lain-lain. Inilah pendapat

yang rajih. Di aktrir pembahasan bagan ini akao dike,mukakan dalil-

dalil yang menunj ukkannya

6 Aii:fr 6-{; @o, fidak boteh (puta) mengganti

mereka d"ngrn iiteri-isteri (yottg tain)). Asalnya ikt t"t" salah satu

taa'-nya dibuang, yakni: tidak boleh engkau mencerail<an seseorang

dari mereka atau lebih dan menikahi lagr sebagai pengganti wanita
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yang engkau ceraikan dari mereka t fazh bpd"katimat AtA
(dengan isteri-isteri Oang lain)) dalah lafazh tambahan yang

berfungsi sebagai p€negas.

Ibnu Zaid berkat4 "Ini sesuatu ymg pernah dilakukan oleh

orang:'; Arab, yaihr mengatakan: Jb-ji -#Si €.ii 3l (ambillah

isteriltu, dan (sebagai gantinya) se,lahkan isterimu kepadaku)." Namrm

An-Nuhas dan Ibnu Jarir mengingki apn ymg dikatakan oleh Ibnu
Zatdint.Ibnu Juir bedrata, "Omng Arab tidak pernah melakukan ini."
Namun pengingkaran An-Nuhas dm Ibnu Juir ini terbantahkan oleh

riwayat yang dikeluakan oleh Ad-Dar4rrhni dari Abu Hurairab ia
berkata" "Penggantim (ist€ri) @a masa jahiliyatr adalah seoftrng

lelaki mengatakan kepada lelaki lainnya, 'Fngkau lepaskan isterimu

untukku, dan aku l€paskan isneriku unfilkmu.' Lalu Allah &
menurunkan ayat foffi61; @n ftu* bleh (pula) rungoti
merelra)." Riwayd ini dikeluarkan jrrya dein)ra oleh Al Biazar daa
Ibnu Mardawaih-

Kalimat'|j3-JJ- Ag 5; @n-stiput kecotika mya menoik
hatimu) berada @a posisi naslub s€bagai lwal Qreterangan kondisi)
dari fa'il i|fi. tnt t*""y* tidaktah halal penggantian isteri-isterimu
walaupun kecantikan wanita-wanita selain mereka yang ingin engkau

jadikan sebagai pengganti salah seormg mereka itu iebih menruik

hatimu. Larangan pe,lrggantian ini juga termasuk ketetapan yang

dihapuskan Allah dalam bak Rasul-Nya rienun$ pendapat yang rojih.

Firmaa-Nya, 64-;KiJ($; g"o-ti perempuon-wrempuan

ftamba sahaya) yarg kanu milih) adalah pengecuatian dar. r.!*li

Qter empuan-Wrempt@r), karena latarh ini meircakup wanita me,rdeka

dan hamba sahaya

,. Para ulama bErbeda pendapat mmg€nai halalnya hamba

sahaya kafir.
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Pendapot pertama: hamba sahaya kafir halal bagi Nabi *t
karena ketrmuman ayat ini. De,mikian p€rxdaeat Mujahi4 Sa'id bin

Jubair, 'Atha' dan Al Hakam.

Pendapat keduo: hamba sahaya kafir tidak halal trgi beliag

untuk menjaga kesucian beliau dari berhubrmgm deogm urmita kafir.

Pendapat pertama lebih rajih k€oa bemalasan dengan

keumuman ayat ini, sedangkan alasan me,njaga kesucian beliau adalah

alan yang lemah, karcna tidak ada yang perlu dilsucikm dri rya yang

dihalalkan Atlah &, sebab, apa yang dihalalkan Allah adatah baik, dan

tidak buruk berdasarkan hal-hal yang t€rkait dengm pedcra
pernikhao, bulon berdasarkan selain hal itu, karcna kaum musyrikin

dinyatalran najis dengan nash Al Qrn'an Pendapc kedua bisa di-
raiih-l<n dengan firman Allah t, Xfilo},,W{; (Dot iorgmlatt
kmnu tetap berperang pado tali (prkawtm) dengur perenpuot-
perempnn W.(Qs. Al Mumtalpah [60]: 10)), kil€na ayd ini
bersifatrmum.

$;rG $;y;Xi'oVt (Dot adoloh attoh Malra Mengawasi

segala sesuatu),yakni me,ngawasi dan me,melihara segala sesuatu, dan

tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi llatim meriwayakan

dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, .#.#1';KGytw"tito
kamu menikahi perempuan-perempnnyang berimon), ia bertata, ani
berkenaan dengan laki-laki yang menikahi seorang wanita ke,mudian

ia menceraikannya sebelum menggaulinya Bila ia menceraikannya

sekali maka wanita itu menjadi bain (fidak boleh dirujuk kecuali

dengan akad baru), da. tidak ada 'iddah bagi wanita itu sehingga

setelah talak tersebut ia boleh me,nikah lagi dengan lelaki lain.

Kemudian Allah *rnrman, S;q;e*;r""lrE, Qnaka beritah

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cfrawg seboik-

baifuya). Bila telah disebutkan mahamya (kedl<a "kad nikah), maka

wanita itu berhak memperoleh set€ngahny4 tapi bila belum
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disebutkan matramya (saat akad nikah), maka lelaki itu hendaknya

memberi mtrt'ah (pemberian rmtrk isted yang dicerai) sesuai dengan

kondisi perekonomianny4 dan iailah capa melepaskan yang baik."

Ibnq lvladawaih meriway*kan dri Ibnu 'IJmar, ia berkata,

""&f-1L', ";,fi 'jKGy tq"oit" kmnu menikahi wempuot -
peramptmn yang berimul kmudiu kanu ceraikan mereka), irri
dihapus (huhmnya) oleh ayd yang t€rdapat di dalam surah Al
Baqarah: '{j|j6 "rmska bar,otat seperdua doi matts yfig
telah kamu tentukan rfz." (Qs. Al Baqarah [2]:237).'Abd bin Humaid
dan Ibnu Jarir juga meriwayatlon s€nrya inr dari Sa'id bin Al
Musalyab.

'Abduna:zaq meriuray*an dari Ibnu Juraij, ia berkata,

"Sarrpai kepada Ibnu 'Abbas, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Bila
menceraikan sebelum menikahi meka itu boleh.' Maka Ibnu 'Abbas
berkata, 'Ia kelinr dalam hal ini. Sesnggutrnya Allah berfirmm, 6l
Olr% 6,F n "i*fiL'f .;,/5i fK @pabita konu menikahi
perempuan-peremlruot yotg bertnsz" funtudim kom ceraikon
mereka sebelun kmnu mencanryrfuya). Allah tidak mengafakan,

'Apabila kalian menceraikan perempuan yang berimau kemudian
kalian menikahi mereka'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi llatim serta Al Hakim dan ia
menshatrihkannya, dari Ibnru Abbas: *Bahwa ia membaca ayat ini lalu
berkata" 'Tidak ada talak kecuali ada nikah'." Banyak hadits-hadits
yang menyinggmgmasalah inl di antaranyadisebutkan: -rrr t| 'O.fb'l

4K. giaa* ada talak kccruli setelah nikah).ss Hadits-hadits tersebut
cukup dikenal.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, Ibnu Rahawaih, .Abd bin
Huaaid, At-Tirmidzi dan ia menghasanknnnyq Ibnu Jarir, Ibnu Abi

tt Shahih,dikeluarlcm oleh Al llakin etat\;Ibnu Majah eBg);Dishahihkan
oleh Al Albani drdat"m shahihal Joni'e523) dengan lafa*: gd3'# ;taL1, eidok
ada talak sebelun nikal).'
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Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim dm ia menshahihk 'm.ya, Ibnu
Mardawaih serta Al Baihaqi, dari Ummu lIani' binti Abi Thalib, ia
berkata" *Rasulullah $ melamartrl lalu aku menge,mukakm alasan

kepada beliau dan beliau menerima alasannyqlalu Allah me,lnrnmkan

(ayat): ,iL.\n;i|Jffr!,,$&- (Hoi Nabi, seamsultryn ltuni
telah menghalafiran bagimu isteri-ist*hru) hingga: 3;;5X. Uang
turut hijrah bersama kamu). Ldaka aku tidak dihalalkan baginya

karena aku tidak turut hijrah bersama beliau Alu termasuk para

wanita yang ditalak."s5

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu lvlmdawaih meriwa5rdkm dari jalur
lainnya dari Ummu Hani', ia berkafie "Ayatini diturunkm berke,naan

denganku: 3t1:, lr;C,$i,;t;:i, eqi AY eq A* E6 & eYJ
(dan (demikian pula) anak-anak WTerrpuot doi sanfua lafi-laW
bapabnu, anak-anak perempu(m doi san@a lrere4pru bryahna
anak-anak perempum dari saudsa lald-laH ihnfiu do, uakeuk
Wremlru(m dari saudara pereqpuotiburulwtg tufi hijrah bersCIna

kamu). Nabi S hendak me,nikahiku, narmrn beliru dilarang
(menikahi)ku karena aku tidak hijrah-"

Ibnu Jarir dan Ibnu fvlardanaih meriwaydkm dui Ibnu
' Abbas mengenai fi rman-Ny a,iL, r'1,fi (rffr i; 1t "t*rgrrtprly 

Korri
telah menglulalkan bagimu isteri-isterturu) hinggn: 4S''4i
(sebagai pengkhususan baginru), ia b€*d+ "floh menghmamken

atas beliau selain itu. Sebelum itr dibolebkan bagi betiau menikahi

wanita mana saja yang beliau kehendaki, itu tidak dihramkan
atasnya. Sementara para isteri beliau merasa sangat kebcratan bila
beliau dibolehkan menikahi wanita rnna saja yang dikehendakinya

LaIu setelah diturunkan ayat -yang makrudnyr: 'sesrmgguhnya Aku
mengharamkan para wanita atasmu selain yang telah aku'ceritakan
kepadamu,' maka hal itu lebih disukai olehpara isteri belian."

t' Dho't7At-Tirmidzi Q2J[;AI llakim (2185); Dinilai ilu'ifotd, NAIbani.
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Ibnu Abi Ilatim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalarn ls-
Sunan meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata, "Wanita yang

menyerahkan dirinya kepada Nabi $ adalah Khaulah binti Hakim."

'AMunazzaq, Ibnu Sa'd Ibnu Abi Syaibah, 'Abd bin Humaid,
Al Bulfiari, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mrmdzir, Ibnu Abi Hatim, AI Baihaqi
dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Urwatr: "Batrwa Ktraulah
binti Hakim termasuk pra wanita yang menyerahkan dirinya kepada

Rasulullah C."
Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

Muharnmad bin Ka'b, 'Amr bin Al Hakam dan 'Abdullatr bin
'Ubaidatr, mereka berkata "Rasulullah $ menikahi tiga belas wanita.

Enarn dari Qurairy, dua dari Bani Hilal bin 'Amir, yaitu Maimunatt
binti AI Harits, dialah wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi

$, Tainab umnrul rnasalcin (ibunya kaum miskin), AI 'Amiriyah
(wanita dari Bani 'Amir), dial"h wanita yang meurilih keduniaan,

seorang wanita dari Bani Al Jaun, yaitu wanita yang berlindrmg dari
beliaf Zainab binti Jahsy AI AsadiyyalU dan dua u/anita dari suku
yahudi, yaitu Sbafilyah binti Huyay dan Juwariyah binti Al Harits Al
Khuza'iyyatr."

AI Buklari dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia
berkat4 "Seorang wanita datang kepada Rasulullah $, lalu berkata,
'Walni Rasulullah, apakah engkau punya hajat (kepadaku)?,

Puterinya Anas lalu berkat4 'Betapa kecil rasa malunya.' Maka Anas
pun berkat4 *b W Lb?l -#t *,&,& frlt ,l W) ,,* ; O
@ia lebih baik darimu Dia menginginkan Nabi g, maka dia
menawarkan dirinya kepada beliau).'s7

AtBukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Satil
bin Sa'd As-Sa'idi: "Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi $,

s7 Shahih,Al Buthri (5120) dan Ib'nu Majah (2001) dai hadits Anas.
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lalu ia menyerahkan dirinya kepada beliau, namun beliau dir- saja"
Demikian dari hadits yang panjang.58

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Umar mengenai

firman-Nya, d;iOi*'C5;VAi ii (sesungguhnya Kmri
telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kcpada mereka tentang

isteri-isteri mereka), ia berkata, *Allah mewajibkan atas mereka,

bahwa tidak ada pemikahan kecuali dengan wali dan dua orang salsi."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas yang seperti

itu dengan tarnbatran: "dan mahar."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari 'Ali, ia berkat4

'?,asulullah $ melarang digaulinya wanita hamil hingga melahirkan,

dan yang tidak tmmil hingga dinyatakan bebas (dari kehamilan)

de,ngan mengalarni satu kali haid."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas firman-

Nyr, 'thrdi;3 (Konru boleh menongguhkan (mengauti) siqa
yang kamu kchendaki di qrtara mereko (isteri-isterimu)), ia bedmt4

"(Yakni) f$ lmerrangguhkan)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nyr, '*i6;;j (Kamu boleh menangguhkan

(menggauli) siapa yang kmnu kehendaki di antara mereko (isteri-

isterimu)), ia berkata, "(Yakni) siapa yang engkau kehendaki rmtuk

melepaskannya dari antara merek4 dan siapa yang engkau kehendaki

untuk engkau tatran (engkau ditetapkan sebagai isterimu) dari antara

metreka."

Al Bulfiari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

'Aisyalu ia berkat4 *Aku merasia cemburu terhadap para wanita yang

menyerahkan dirinya kepada Rasulullah S,' dan aku b€rkat4
'(Ternyata ada) wanita yeng menyerahkan dirinya' Laln setelah Allah
mennnmkan ayat: '#2{6; 

";} 
(Kamu boleh menangguhkmt

tt Shohih,Al Bukhari (5135).
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(menggauli) siqa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-
isterimu)), aku berkata 'Tidak ada yang ahr lihat kecuali bahwa
Tuhanmu sangat cepat merespon kecenderunganmu,.',59

Ibnu sa'd' Ibnu Abi Syaibalu 'AM bin Hurnaid, Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Razin,
ia berkata, "Rasulullah $ pernah berkeinginan untuk menceraikan
sebagian isteri beliau Tatkala merelca (para isteri beliau) mengetahui
itu, mereka mendatangi beliau lalu berkata, .Janganlatr engkau
melepaskan kami dan engkau boleh melakukan apa saja di antara kami
dan engkau- silakan engkau berikan kepada l<alni dari dirimu dan
ha*amu sekehendakmu' Lalu Alhh menunrnkan ayat: 'ifir,6; ;j
(Kamu boleh menangguhkot (mengouri) siapa yang kamu kcterrdatd
di antua mereka (isteri-isterinru)), yakni: engkau boleh
rirengasingkan (membiarkan; tidak me,nggauli) siapa yaug engkau
kehendaki dari antara mereka Lalu beliau pun tidak menggauli
sebagian dari mereka dan menggauli sebagian lainnya Di antara yang
tidak beliau gauli adalah MaimualL Juwairiyalu urnmu Habibah,
shafiyyatr dan saudah, beliau membagi di antara mereka dari dirinya
dan hartanya sesuai dengan kehendaknya Adapun yang beliau gauli
adalalr 'Aisyah, Hafshah, ummu salamah dan zair,ab, beliau
membagi dari dirinya dan hartanya di antara mereka dengan sama,r0

4l Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari
'Aisyatr: "Bahwa pada suatu hari Rasulullah S pernah meminta izin
kepada salah seomng wanita di antara kami (para isteri beliau) setelah
diturunkannya ayat .u,n: 'ifi2r,6; ;j (Kamu boreh menangguhkan
(menggauli) siapa yang lcomu trchendaki di antara mereka (isteri-
isterimu)),lalu aku bertanya kepada wanita tersebu! .Apa yang tadi
engkau katakan?' Ia berkata, 'Aku katakan, .Jika itu diseratrkan

:K*ffi'*ikAl Bulfrari (4788) dan Mustim (zlo8s) dari hadits .Aisyah.
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kepadaku, maka sesrmgguhnya aku tidak ingin mengrrtanakan

seotang prm daripada e,ngkau'.ilI

Ar-Rauyani, Ad-Darimi, Ibmu Sa'd, 'Abdullah bin Ahmad di

dalm fu'aid Al lufitsrud,Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ib,nu Abi
Ilatirr, Ibmu lvlardawaih dan Adh-Dhiya' di dalasr Al Mulhtoah
merirvayatkan dafi Ziyad seoraog lelaki dari golongan Anshar, ia

bertutur, *Aku berkata kepada Ubay bin I(a'b, 'Bagaimana

menurutrru bila para isteri Nabi $ meninggal, apakah beliau boleh

menikatr lagi?' Ia berkata, 'Memangnya apa yang menghalanginya

dari itu?' Aku berkata, 'Firman Allah, f([yiq3fiAJ (Tidak

halal bagimu mengan'ini perempuan-perempuan sesudah itu).' la
berkata, 'sebenamya Allah mengfulalkan tlgirryu sejumlah macam

wanita dan Allah menyebutkan sifatny4 Allah berfirman, ?$iq;n-
6LSJ( tiijt ilgoi Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan

bagimu isteri-isterima) hingga: W{fAt (dan perempuan mubnin),
kemudian melrgatakaq 'Tidak halal bagimu p.ara wanita selain yang

memitiki sifat ini'."

Diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, At-Tirmidzi dan ia
meng[asankannya, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani serta Ibnu
Mardawaih, dari Ibnu 'Abbas, ia berkatq *Rasulullah $ dilarang
(menikahi) sejumlah rnacam wanita kecuali dari golongan wanita-
wanita mukmin yang berhijrah. Allah berfirman, 1:r:.r'i'4Gif-$
64-;K1rc$fii* aqi;\ ji; at a'4i:fr 6-1; (ridok hatat
bagimu mengawini peremryan-perempuan sesudah itu dan tidak
boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain),
meskipun lcecantikannya mensik latimu kccuali perempuan-
perenpuan (hamba salwya) yang hamu milikfi. Jadi, Allatl
meaghalalkan baginya (menikahi) para wanita yang mukmin,. iL\
*(5,,:S ot Ll (dan perempuan mubnin yang menyerahlcan

u' Mrttofoq 'alaih, AlBukhri (4759) dan Muslim Qllt}3).1-afainini dari Al
But&ai.
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dirinya kepada Nabi), dan Allah mengharamkan setiap wanita yang

tidak beragama Islam. Allah juga berfirman, ;Sl(eiffr1'|'i$tfiA-
,!L.yS (IIai Nabi, sesungguhnya Karni telah mgnghalalkan bagimu
isteri-isterimu) hingga: '4"J5 grt u<i"Ay gebagai

pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin). Allah
menghararnkan macam-macam wanita yang selain itu.,62

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinyq ia berkatq .Nabi $
dilarang menikah lagi setelah para isterinya yang pertama (yang telah
ada)." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan darinya mengenai ayat ini,
ia berkata, *Allah menahan beliau pada mereka (para isteri beliau itu),
dan menatran mereka paga beliau."

Abu Daud di dalam Nasikh-nya" Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi di dalam sunan-nya meriwayatkan dari Anas, ia berkat4
"Ketika mereka (para isteri Nabi S) diberi pilihan lalu mereka
memilih Allah dan Rasul-Nyq maka Allah membatasi beliau pada
mereka Allah berfirman, '.,4:yX'4GfA{ (Tidak halal bagimu
mengawini perempuan-perempuctn s e sudoh itu).,,

Ibnu Sa'd dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu
Salamah, ia berkata, "Rasulullah $ belum meninggal sehingga Allah
menghalalkan baginya tmtuk menikahi para wanita mana saja yang
beliau kehendaki kecuali mat'omnya Itulah firman A[ah, {6; r*
{6i$"}j|}'t lxamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa
yang kamu kehendaW di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boteh
pula) menggauli siapa yang kamu kehendak).,,

Diriwayatkan oleh 'Abdrarraz.zaq, Sa,id bin Manshur, Ibnu
Sa'd Ahmad, 'Abd bin Humaid, Abu Daud di dalam Nasiffit-nya, At-
Tinnidzi dan ia menshahihkannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mrmdzir, Al Hakim dan ia menshahihkarmyq Ibnu Mardawaih serta
Al Baihaqi, dari jalur 'Atha', dhri 'asyatr, ia berkata, "Rasulullah Sf

u' 
?*'rfAt-Tirmidzi ezrs) dan dinilai dha'if orehAr Albani; Disebutkan juga

oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsinrya e/SO2).
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belum meninggal sehingga Allah menghalalkan baginya rmtuk

menikahi para wanita maoa saja yang beliau kehendaki kecuali

mahromnya, berdasarkan firman Allah, fiS i $"Ft'{.e',Ci; r*
(Kamu boleh menangguhkan (menggaul) siapa yang lconnt kclrendaH

di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh Wla) mengouli sioy
yang kamu kchendaki)."63 Ibnu Sa'd juga meriwayatkan s€perti itu
dari Ibnu'Abbas.

Sa'id bin Manshtr, Ibnu Sa'd Ibnu Abi Syaibab, 'AM bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Abu Razin mengenai firman-Ny q XAi3i34{

":r:, 
(Tidak hatat bagimu mengawini peremryan-Wrempton

sesudah in), ia berkata, "(Yakni) para wanita musyrik kecuali yang

ditawan lalu me4iadi budakmu."

Al Bazar dan Ibnu Uai,,laurain meriwayalkm dari Abu
Hurairab, ia berkata, 'irJr @enggantian isteri) dalam hadisi jahiliyah

adalah seoriang lelaki mengatakan kepada lelaki lainnya 'Gantikmlah
trntukku isterimu dan aku me,lrggantikan rmtukmu isterikl' Yakni:
engkau lepaskan isterimu untukku dan aku lepaskan isterilrr rmtukmu.

Laru Allah menurunkan ayat:'31,:L fiJS 7; At Ail7i o1-{;
(dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (ymg
lain), tneskipun kccantikannya menoikhaimu)." Ia juga me,ngatakan,

"'Uyainah bin Hishn Al Fazari masr* ke tempat Nabi $, se,me,ntara

di sisi beliau ada 'Aisyah. Ia masuk tanpa meminta i-in, maka

Rasulullah $ bersabda, t8rQ:,1i ti @"r- izinnya?). Ia bertata,

'Wahai Rasulullah, aku tidak pernah meminta izin kepada seorang

lelaki Anshar pun sejak aku dewasa' Kemudian ia berkata 'Siapa

wanita berpipi merah di sisimu ihr?' Rasulullah S me,njawab, $5
'c,*b)t tt fu;b Qni 'Aisyata ummul nwhninin). Ia berkara lag, 'Apa
engkau tidak mau alnr lepaskan rmhrkmu sebaik-baik mafiluk Allah?'
Rasulullah & bersabda, ery if dt $t ,f i;L u- (Walni 'Uyainah

8 Shahih,At-Tirmidzi (32 16); An-Nasa' i (6150; D:rrilar shahiholeh Al Albmi-
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sesungguhnya Allah menghmonkon ifz). Setelatr ia keluar, 'Aisyah
bertanyq 'Siapa dia?' Beliau menjanab, ig ',i# V. 

'.lb 
ny ,Lb iy;l

y;rt lOrang tolol yang dipatuhi, don sebagoimana yang engkau
lretahui, dia itu pemimpin kaunnya).'fl

'V;*6 ;):-j $W{6 -€r Gt i$; tl,t'r.* },,(J
.6,5i'#irs)itA'{,:5'itlV*'Vfr {;

3iJi:161'Lir\f?rib'qtA";fi-{f$:@
6'H 1ft;r',ryfi gfrr- 1rt'e)S iG- $, e
pS'b161 =,)ii Lr,raSW 6 {j ;,i'b' {, V;i
6?ii,i9r;956bfray W;tiirt'br4

|,rE;S; :ryfi-r; -t,*,; A L*'&{ G} ry ...c g,
".r# ; ?4 (,, 7,'-n*^-{; -#}l 

JS 
-{; q4fn .i;

KHai orang4rang yang befinu; juganlah kamu mcmasuki
rumah-rumah Nabi hecuali bilo hanu diizinhan untuh makan
dengan tidak mcnungga-nungga wafua masak (makanannya),

tetapi jika kamu diundang rnaka mosuhlah, dan bila kamu selesai
makan, heluarlah kana tanpa osyih numperpanjang percakapan.

Seswryguhnya yong demihian ita o*ot ,rrengganggu Nabi lalu Nabi

a Dha'i7 disebutkan oleh Al llaiaami fi dalnm Al Majma, (7/g2), dan ia
mergatakan, "Diriwaydkan oleh Al Bar'?",r. Di dalam sanadnya terdapat Ishaq bin
' Abdullah bin Abi Farwall dia mO* (hadritsuya ditinggalkan).,,

,tyq <;\3-J $ ;fii ah.t&i { tfr(, 6-5i ffi
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nulu hepodorrrn (untuk nunywtrt harrn ke luar), dan Allah tidak
,rula (neneroryhan) yorrg henar. Apabila homu meminto sesudu
(kryrluan) kepoda mercha (Lrtefi-iskrt Nabi), r,roho mintoloh dafi
boltfuig tabb. Carayang demihfutn ila lebih sttci bogi hatimu dott
hai nurcko. Dot tidak boleh karr.r. nunyaffiti AoO Rosalultah dott
frdo* (puto) ncngodni lsteri-istcrinyo selonalononya sesudoh ia
*qd Saunggahnyoperbuatan itu adalah arnot besar (dosuya) di

sisiAllalr. Jtka karnu nulahbhott squotu atau
nwryenbwyihannya, maka saangguhnyo Allah adalah Maho

Mcngetahui segola squatu Tifuk ada doso atas istefi-isbrt Nobi
(rorfi.h brjunpa tanpa tabir) dengan bapah-bapah nureha, anak-

oaa* hebhimerekq saudara laW lahi nureka, anak loki-taki dori
wdtra lahi-lahi nureko" anah loH-lohi dori saudara merehayang

p*enpuua perempuan-perempuon yang beriman dan hamba
sohayayong nurcha n il$ dan bertohwoloh hsttu ftai isteri-i$ert

Nobi) hryda Allall Suunggaltnyt Allolt Maha Menyahsihan
segola sesudu.'(Qs. Al Alaab [33]: 53-55)

Firman-Nya, fitS;3.tjLi1$(<,;ffu- (Hoi orans-
orargyang beriman joryonlah kotnu memasuki rumah-rumah Nabi).
Ini kangm umum bagi setiap mukmin agar tidak memasuki nunah-
rumah Rasutullah $ kecuali de,ngan seizin beliau. sebab turunnya
ayd ini terkait dengan sebagian satrabat saat -wrilimah zainab, insya
Allah riwayatnya akan dikemukakan di akhir pembahasan bagian ini.

Firman-Nya, F a'$-*rl-JS 6"t *tt pila kamu diizinkan),
ini pengecualian menyelunrh dari keumuman kondisi. Yakni:
janganlah kalian memasukinya dalam kondisi apa p un kecuali dalam
kondisi kalian diizinkan. IGlimat ini berada pada posisi nashab karena
sebagai hoal (l<eteraryan kondisi), yakni: Oili1;r4f-:a'f1 q.""*ti
dalanr keadaan kalian memperoleh iin). Atau matuhub-nya itu karena
nu'al kW& @artikel penyebab khafadh), yakni: #'oSll-&!'tt
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(kecuali kalian dii-ink*n), mt rnanalrd.ryt i& kar@a zW phi:
F'oSti it eii'rg 1tc,rli Eda ur& Uri*l aU**l-

Firrnar.Nya, ,SL $Qn*a*fug,ird t€rH dcnem 6.'5-
l<ar€na mencakup rneknr pmggilaq ydmi: ytr3il lmas*lah kdim).

,,#fi (&ngm rrdak , rnakna |"#
adalah g#f . ffiylwmt nw& (makmawye),
yakni 'rfY;';1tt tt ri (-"t""g"ya daa kctersetraannya). Dikatakan - jl
jl - 

"it- 
apabilatibaunatfimyadantersda Jumtnr a: I

'414, dengan naslub. Semeffara Ibnu Abi 'Ablah membacanya

dengan i*, lgfrt *1 sebagai sifut dai ,.(iL. Pu^ ahli nahwu
melahkan qira'ah ini hrcsa tidak iempatruya dwri4 kmeoa rcdaksi

ini tidak dimgkrykm dengan yang biasanya, )ry mnrr biasaya
dikatakan: Ff aq ',yf.ts;S (aA* keaalam kalian tidak memmggrr
nunggu wak*u mahg (rnelre*nrrya).

dilaknkan dalam hal inl Allah p beduaao, !S$.f.rf q{28
(tetqi jika lwrru erodarg na*a naarnrHdt\ Di sini'tE*edung
penegasan larmgan tadi dan uralfu untrrk ma$k, )raitu
ketika diizinkan. Ibnu Al A'rabi berkda, *Perkiraan redaksinya: ;55
t rfig F A$S i+) ttl(akantetapi jika kalian diundang dss diizinkan,
maka masuklah). Tapi jika tidah maka sekadar undangan tiffi cukup
sebagai izin tmtuk masnk-- Ada juga yang ber@apat, bahwa ini
mengandrurg indikasi kuat bahwa yang dimaksud de,ngan izin untuk
makan adalatr undangan rrn0rk makan.

bf+$ brt,($ <a*, bila kamu selesai makant, trclwrtatt
rtnmu). Allah S me,merintahkan mereka aga berpencar setelah

makan, makzudnya adatah keluar dari rtrmah tempat rmdangan makan

setelatr selesai me,nyan@ mekanan yang dimaksud.

*9 i$43,7j <t*e" asyik mempetpanjang perc@tm),
ini di-'athf-kan,(dinngaflrm) dengian i4$;6, atau &ngan kalimat
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ymg diperkirakan, yakni:'ioor,li:j b($'li 6riS'f5 laan janganlah

kalim masuk dan jangan pula berpanjang lebar (mengobrol)).

Ivlalmmya: larangan bagi mereka rmtuk duduk-duduk setelatr makan

derrgro memperpanjang obrrolan dan bercakap-cakap.

Ar-Rabi' mengenai firman-Ny a" {3 6$J S;'
,fie$ccuoli bila kmru diiztukon untuk malcan), "Kemrmgkinan

adauya kalimat yang didahulukan dan dibelakangkan penyebutanny4

sehingga pertiraaonya #'otn&l t guib JtUilUli (a* janganlah

kalim masuk untulc makan kecuali kalian diizinkan), dan ini sebagai

lrregan rmtrk masuk di selain waktu makan, tanpa iTn.
Ke,mrmgkinan juga tidak ada kalimat yang didahulukan dan

dibelakmgkan penyebutanny4 sehingga maknanya: Dan janganlah

kalisn masuk kecuali kalim diizinken rmtuk makan. Maka izin ini
ais5rrdm.sebagai izin untuk makan, jika tidak diizinkan untuk
makrn makn tidak boleh masuk- BiIa diizinlcan satu orang rmtuk

masrk $pqfa bisa mendengrtan p€*ataa& bukan rmtuk makaru

makn merdra tidak boleh masuk Jadi kami kataka& bahwa yang

rtimaksrd adalah yang kedua karcoa larangan masuk ini bersifat

umurr. Adapun tentag tidak bolebnya masuk kecuali dengan izin
rffilk m4kan, maka ini telah disebutkan di dalam sebab turunnya,

bahwa Hdtahb ini bertenaan dengan orang-orang yeng menrnggu-

nrmggu unalfu masaknya makanan lalu mereka masuk tanpa izin.

Kmcna itr mereka dilarang masuk pada waktu ihr kecuali dengan .

Ibnu'Adil b€rkat4 *Yang lebih tepat untuk dikatakan, bahwa

ymg dimaksurd di sini adalah yang kedu4 karena pola pendahuluan

dm pengakhirm penyebutan kalimat menyelisihi asal. Dan kalimat ai1

,!L 6rr* mako),ini termasuk pengkhruusan penyebutan sehingga

tidak menrmjuklon pe,nafian yang selainnya, apabila bila telah

diketahui yang seperti itr trkrena orang yang dibolelrkan masuk ke
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rumahnya dengan seizinnya rmtrk mnkan, maka boleh juga masuk

dengan seizinnya untuk selain mekan -

Yang lebih tepat dalam mengugkapkan rnakna ini adalah:

dalil'dalil telah me,lrmj',kkan bolehuya ma$* ke nrmah-nrmah Nabi

$ dengan seirin beliau untuk selain Eekan, dan ini strdah diketahui

tanpa ada keraguan, karena para sahabat dan yang lainnya biasa

meminta izin mastrk untuk selain mal(an, dan mereka dii.inkan- ltral

ini.membatasi ayat ini pada sebab trunnya, yaitu orang-orang yang

menunggu-nunggu matangnya makanan Nabi C, lalu mereka masuk

dan duduk menrmggu untuk mendapatkannyq dan orang-orang yarg
serupa dengan mereka Jadi tidak menuqiukkan terlarangnya masuk

dengan izin untuk selain maksrd itu. Jika tidalq maka tidak boleh

seorang pun masuk ke nrmah beliau de,ngan izinnya mtuk selain

makan. Jadi yang menghanrskm demikian adalah bathil, da ymg
diharuskan juga seperti itu

Ibnu 'Athiyyah bed@, *Kebiasaan orang'ormg itq ryabila
ada makanan q6limah afau senpau5ng mnke bersegcralah otmg yarlg

menginginkan itu memenuhi undmgan t€rsebut dengan mexrunggu.

nunggu pemasakan dan matangnya makanan, Dan bila telah selesai

makan mereka dudrrk-duduk tr(aena ihr Allah melrang karm
mukminin d4rl hal itu di rumah Nabi $. Jadi larangan ini me,lrca&up

semua kaum mukminin" dan menghartrskan mantrsia menetapi etika
yang ditetapkan Allah dalam hal ini, sehingga mereka dilarang masuk

kecuali dengan izin ketika waktu qrk o, bukan sebelurnnya de4gan

menunggu-nunggu rnatangnya makanan."

Kata penunjuk pada kalimat {":tt; (Sesungguhnya Ws
demikian itu) menrmjukkan kepada mentturggu-nunggu dan

memperpanjang ob,rolan. Kata pe,nrmjtrk ini melnrnjr*kan kepada dua

hal tersebut walaupun menggrmakan lafazh tunggal ka€na
penakwilannya dengan hal-hal yang telah disebu&an, sebagaimana
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pada firman-Nya, q't<n\6; "pertengalun antara itu." (Qs. Al
Baqarah [2]: 68), yakni antara dua hal yang telah. disebutkan.

4i rt'S-ilA (akan mengganggu Nabi), karena mereka

menyempitkan rumahnya dan keluarganya serta mengobrolkan hal-hal

yang tidak dikehendakinya. Az-7a!$aj berkatq 'Nabi S merrbiarkan

mereka berlama-lama duduk di rumahnya (setelatr selesai jamuan)

kareoa ke,muliaan beliaq dan beliau bersabar menghadapi hal tersebut.

Lalu Allah memberitahu orang yang hrang etika ihr, dan menjadikan

hal itu sebagai etika bagi mereka dan orang-orang yang setelah

mereka"

?+64 (tatu Nabi malu kcpadomu (untuk menyuruh

koru kc htu)), yakni malu untuk mengatakan kepada kalian,

'Berdirilah kalian" atau "Keluarlah kalian."

6i|..#-{fr;6 @o, Atlal tidok malu (menerangkan)

yang beno),, yakni tidak me,mbiarkan uutuk menerangkan kepada

kalian bahwa itulah yang benr, tidak ada yang menghalangi untuk

menerangkan, menrmjul&an dan mengrmgkapkan hal itq karena tidak

ada rasa malu terhadap kesulitan.

Jumhrr membacanya: G!i+ dengan dtnyaa'. Diriwayatkan

dari Ibnu IGtsir, bahwa ia membacanya dengan sattt yaa' [\ia,ts],
yaitu loganya Bani Tamim, mereka mengatakan: 6,i;--;;,i)1,
seeerti halnyaof;:;- - jill,t.

Kemudian Allah $ menyebutkan etika lainnya yang terkait
dengan para isteri Nabi $, Allah pun berfinnan, (i'eL;5V$
(Apabila konu meminta sesuatu (kcperluan) lcepada mereks (isteri-

isteri Nabfl), yakni sesuatu yang diperlukan, baik berupa perkakas

ataupun lainnya g|fitVJ-igf:', (maka mintalah dori betakang

tabi), yakni dari balik tabir yang menutup antara kalian dan mereka

iUJr aAafah sebutan untuk sesuatu yang dinikmati, sehingga tidak
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tepat pendapat yang menyebutkan bahwa maksudnya adalatr
pinjaman, fatw4 atau mushaf.

Kata penunjrrk F-l-i (Carayang demikian irz) menunjukkan
kepada pemintaan sesuatu dari balik tabir. Ada juga yang mengatakan,
kata penunjuk ini menuqiukkan kepada semua yang telah disebutkan,
yiatu tidak masuk ke nmatr Nabi $ tanpa izin, tidak duduk-duduk di
rumah beliau setelah masuk (dan setelatr selesainya keperluan), serta
permintaan sesuatu Pendapat yang pertama lebih tepat. Kata penunjuk
ini sebagai mubtada', dat lhabar-nya adalat' '+yr!6frt frfi
(lebih suci bagi lwimu don hati mereka), yakni leliih banyak
mensucikan dari keraguan dan bahaya-bahaya buruk yang bisa timbul
akibat masuknya laki-Iaki ke dalam urusan wanita dan masuknya
wanita ke dalam unsan laki-laki. Ini merupakan etika bagi setiap

'mukmin sekaligrrs peringatan agar menjaga dirinya dari bersepi-sepian
.dan mengobrol denganwanitayang bukan mahrom tanpa hijab.

;$ 'b,;,V'56'HCfif, (Dan tidok boteh kamu
menyakiti (hati) Rasulullah), yakni tidaklah benar dan tidaklah lunrs
kalian menyakitinya dengan sesuatu apa pun, termasuk di antaranya
memasuki rumabnr tanFa seizinnya, berlama-lama duduk di
rumalrnya tanpa dikehe,ndaknyq dan berbicara dengan isteri-isterinya
tanpa hijab.

61.2.+ibEJV{; J,li (dan tidak (puta) mengmvini
isteri-isterinyo selama-lamanya sesudah ia wafat), yakni: dan tidak
boleh juga kalian melakukan itu setelatr wafatnya beliaq karena
mereka (isteri-isteri beliau) adalah ummatratul mukminin (ibu-ibunya
kaum mulaninin), sedangkan anak tidak boleh menikatri ibrmya.

Kata penunjuk dalarn kalimat Fl'q (Sesungguhrrya
perbuatan itu) menrqiukkan kepada menikahi isteri-isteri beliau
setelatr wafatnya beliau. W6i';teitL @dalai amat besar
(dosarrya) di sisi Allalr), yakni dosa yang besar dan kesalahan yang
sangat fatal. sebab turunnya ayat ini, karena ada seseorang yang
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berkata, "Bila Muhammad telah meninggal, maka kauri akan menikahi

mantan isteri-isterinya." Riwayat tentang ini akan dikemukakan

setelah pembahasan bagian ini.

et ;; :ft <('KrLg tj? 5 uS H3 o! (rika tramu

melahirkan sesuatu atau merqtembmyikanWa, maka sesungguhnya

Allah adolah Maha Mengetohui segala sesuatu), Allah mengetahui

segala sesuatq temrasuk apa yang kalian nyatakan dan apa yang

kalian sembunyikan di dalarn hati mengenai para isteri Rasul-Nya. Di

sini terkandung ancaman keras, karena cakupm terhadap segala

pengetahuan berarti mencakup yang baik dan yang buruknya.

Kemudian Allah $ menerangkan siapa yang tidak harus

berhijab, Allah berfinnan, {;';Cirttix-$S;'6r; \'d*'{L.i
'-rr;;i'{l-{J'irigLff (Tidok oio doto atas isteri-istert Nibi (untuk

berjumpa tarrya tabi) dengan bqak-bapak mereka, mak'anak laki-

laki mereko, saudara laki laV merek4 onak laki-laki dari saudma

laki-laki mereka, anak laki-laki dom saudqa mereka yang

peremptan), mereka ini tidak diharuskan berhijab terhadap para isteri

Rasutullah S maupun wanita lainnya ymg meutang statusnya

demikian. Di sini tidak disebutkan paman (baik dari pihak bapak

maupun ibu), karena bagi paman b€rlaku apa yang berlaku pada kedua

orang tt L Az-Tajjaj berkata, '?aman bisa menggambarkan wanita

bagl anaknya, karena seorang wanita halal dinikahi oleh anak

pamannya (sepupunya), sehingga paman dimaknthkan melihat

keponakannya." Pendapat ini sangat temah, karena bolehnya

menggarhbarkan itu kepada yang halal baginya oleh orang yang

memang dibolehkan melihatnya, apalagl anak-anak saudara laki-laki

dan anak-anak perempuan fteponakan). Sandaran alasannya bathil,

maka hasilnya pun bathil: p6mikian juga pendapat yang menyebutkan

batrwa para wanita yang bukan kerabat tidak boleh melihat kepadanya

karena. mereka bisa menggambarkan. Alasan ini juga tidak benar

sehingga kesimpulannya juga tidak benar. Demikian juga pendapat
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yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan Ikrimah, bahwa dimakrulrkan

bagi wanita mengenakan cadarnya ketika ada pamannya. Yang lebih
tepat, bahwa Allah S telatr mencukupkan untuk hal ini dengan

mahram-mahram yang Allatr sebutkan di dalam surah An-Nuur
sebagaimana yang telah dikemukakan.

{9{; Qterempuan-perempuan yang beriman), bentuk
idhafah ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalatr para

wanita beriman, karena para wanita kafir tidak terjaga auratnya,
padahal wanita itu seh.ruh tubuhnya adalatr aurat.

ffiJi'.X(,1: <ao" hamba sahaya yang mereka mitiki),
baik hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan. Ada
juga yrttg mengatakan: khusus harnba sahaya perempuan dan haurba

sahaya laki-laki yang beltrm baligh. Perbedaan pendapat mengenai ini
cukup populer, dan ini telatr dipaparkan secara gamblang di dalam
surahAn-Nuur.

Kemudian Allah I memerintalrkan mereka agar bertakwa
yang merupakan pengendali segala perkara. Makna 'itllri;t <ao
bertalcwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi), yakni bertakwalah kalian
kepada Allah dalam segala unxian, termasuk di antaranya adalatr apa-

apa yang disebutkan di sini.

13"-g'a ,* &i9 5?itl5y (Sesungguhnya Attah Maha
Menyaksikan segala sesuatu), tidak ada sesuatu apa pun yang luput
dari-Nya dan Dialah yang akan mengganjar yang berbuat baik dengan

kebaikannya dan yang berbuat buruk dengan keburukannya.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, ia berkata,

"'IJmar bin Khaththab berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

isteri-isterimu itu kadang kedatangan.orang-orang yang baik dan

orang-orang yang tidak baik, alangkatr baiknya engkau menghijabi
mereka Lalu Allah menurunkan ayat hijab." Dalarn latazh lainnya
disebutkan: "Bahwa 'IJmar berkata, 'wahai Rasulullatr, terkadang ada
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orang baik dan orang jahat yang dateng kepadarnu. Alangkah baiknya

bila engkau perintahkan trmmahanrl mukminin (isteri-isterimu) untuk

berhijab.' Lalu Allatr menurunkan ayat hijab.65

at gulfiari, Muslim dan yang lainnya mefiwayatkan dari

Anas, ia berkata "Ketika Rasulullah * me,nikahi Zunab binti Jahsy,

beliau mengundang orang-orang, lalu mereka pun makan. Kemudian

(selesai makan) mereka dudrftdukrft dan berbincang-bicang,

sementara beliau tampak seakan-akm heirdak berdiri agar mereka

berdiri. Tatkala melihat demikian beliau berdiri, dan setelatr beliau

berdiri orang-orang pun berdiri (dm bermjak meninggalkan rumah

beliau), namun ma^sih ada tiga orug yang masih duduk. Lalu Nabi $
datang untuk masuk, narrun temyda oratrg-orang itu masih duduk

juga. Kemudian mereka berdiri, maka akg pgn segera memberitahu

Nabi S bahwa mereka telah peqgi. Lalu beliau datang, dan aku pgn

masuk, ke'murilian beliau menunmkm hijab antara aku dan beliau'

Lalu Allah me,nurmkan ay*: fiilc,jfljflI{ g|63({tl @ri
orang-orang ymg beriman, iotgoilah kmru memasuW rumah'rumah

Nabi))#

Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Aisyah: "Bahwa para isteri Nabi

# biasa keluar pada malam hari rmtuk buang hajat di tempat lapang,

yaitu kawasan tinggr yang luas. Semelrtara 'Umar bin Khaththab

pernah mengatakan kepada Rasutullah $, 'Hijabilatr para isterimu-'

Namun Rasulullatl S tidak melakukannya Lalu pada suatu malam

Saudah binti Zam'ah keluar, ia seorang wanita yang brpostur tinggi,

maka 'Umar menyapanya dengm suara tinggi, 'Kami dapat

mengenalimrl wahai Saudah.' de,ngan harapan agar diturunkan

perintah hijab. Lalu Allah me,lrurunkan ayat hijab, Allah berfrman,

;li {rj,.Vt'ii'tfi( 6jfffi- (Hai ororg-orans yans beriman,

iinganlah kortu memosuki rmatmnah Nabi).'$'

ut Shalrih,Al Butfiari (44S3) dari hadis Anas RA.
* tututtofoq'alaift, Al Bulhari Q7gl)dm Itiluslim (ArcsD.
67 Sanahya shahfr, Ibnu Jarh @1D8,39) dei hsdie 'Aisyah.
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Ibnu Sa'd dari Anas, ia berkata, *Ayat hijab

diturunkan pada wakttr Rasulullah $ menikahi Zanab binti Jahsy,

yaitu tahun kelima Hijriyah. Sejak saat itu beliau pun menghijabi

isteri-isterinya, dan saat itu aku berusia lima belas tahun.l' Demikian
juga riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd dari Shalih bin Kaisan,

dan ia berkata "Ditr.runkan perintah hijab kepada para isteri beliau

pada bulan Dzulqa'datr tahun kelima dari Hijrah." Demikian juga

yang dikatakan oleh Qatadah dan A1 Waqidi. Sementara Abu

'Ubaidah dan Khalifah bin Khayyath menyatakan, bahwa ayat hijab

diturunkan pada tahrm ketiga.

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Abbas firman-Nya, ;'f JfiW3645((t @*
tidak boleh komu menyakiti (hati) Rasulullah), ia berkata, !'(Ayat ini)
diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang ingin menikahi

sebagian isteri Nabi $. setelah beliau tiada." Su&an berkata, "Mereka

menyebtrtkan, batrwa yang dimaksud adalah'Aisyatr."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata,
*Telah sampai kepada kami, bahwa Thalhah bin 'Ubaidillatr berkata,

'Apakah Muhammad menghijabi putri-putri paman kami dan

menikahi isteri-isteri kami setelah kami tiada? Jika terjadi padanya

demikian trakni beliau meninggal lebih dulul, kami pasti akan

menikahi (para mantan) isteri beliau setelah beliau tiada.' Lalu
turunlah ayat ini.

'Abdurrazzaq, 'Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Thalhatl bin 'Ubaidillatr
berkat4 'Jika Nabi $ meninggal, aku pasti akan menikatri 'Aisyah.'
Lalu turrmlah ayat ini."

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Abu Bakff bin Muharnmad bin
'Amr bin llazn, ia berkata, *(Ayat ini) diturnnkan.berkenaan dengan

Thalhah, karena ia berkat4 'Jika Nabi $ wafat, aku akan menikahi
'Aisyah'."
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Ibnu 'Athiyyah berkate 'Menrrutku ini tidak benar berkenaan

dengan Thalhah bin 'Ubaidillab-'Al Qurthubi berkata, "Syai}fi kalni,

Imam Abu Al Abbas berkata, 'Perkataalr ini diceritakan dari sebagian

pemuka sahabat, dan ddaklah mungkin mereka melakukan hal seperti

itu. Kalaupun ada kebohongan, maka kemungkinannya pada sisi

pentrkilannya, kar€Nm perkataan senracam ihr lebih tepatnya berasal

dari orang-orang munafik yang bodoh."

Al Baihaqi di dalam As-Swton meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

ia berkata *Salah seoriang lelaki satrabat Nabi $ berkat4 'Jika

Rasulullah $ meninggal, aku akan menikahi 'Aisyah atau Ummu

Salamah.' Lalu Allah me,nunmkan ayx: 'b'avt36'Hr5*;t
ifi (O*, tidak boleh kotnu menyakiti (hati) Rasulullah)J'

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya "Bahwa seorang lelaki

merdatangi sebagian ist€ri Nabi 3 dan berbicara deirganny4 karena

ia adalah aoak pamannya (septrprmya). Lalu Nabi t b€rkat4 ',t&1
$, A.iilif ir.fuir $5 (Jongotloh engkott menginiak tempat ini lagi

setelah hoimu izi). Lelaki itu bedrat4 'Wahai Rasulullah, dia itu
puteri pamanku Demi Allah aku tidak mengatakan kemungkaran

kepadanya dan dia pun tidak mengatakan kemuogkaran kepadaku''

Nabi $ uersama, #l U * tiy ,ir U 'il U e |fit ,A4s L39 i6

,p lStngguh aht telah mengetalrui itu, seswtgguhnya tidak ada

seorang Wn yong lebih cembwu doipada Allah, dan tidak ada

seorang Wn yang lebih cembtnu doipada aftz). Kemudian ia berlalq

lalu berkata, 'Beliau telah melarangku berbicara dengan puteri

pamankq nanti akn akan menikahinya setelah beliau tiada.' Lalu

Allah menunrnkan ayat ini, maka lelaki itu prm memerdekakan

seorang budak dan membawakan sepuluh ekor unta'untuk keperluan

di jalan AllalL serta pergi haji dengan berjalan kaki sebagai bentuk

taubat dari perkataannya itu.'6t

6IbnuJrir (21D9).
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Asma' binti .Umais, ia
berkata, "'Ali melamarlo, lalu hal itu sampai kepada Fathimarr, maka
ia pun menemui Rasulullah t dan berkatq 'sesungguturya Asma'
akan menikatri 'Ali.' ldaka beliau prm bersabda, '&t E# in ql3€v
'nt";t (Dia tidakboleh nunyakiti Altal dat Rasutul-Nya).

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Abu Umamatr bin Sahal bin
Hunaif menge,nai firman-Nya, lj#51l 5!:frot giko knmu
melahirkan sesudu dor. nenyembunyikomya\ ia berkata, "(yirkni)
jika kalian berbicara a, yakni kalian mengatakan, .Kami

akan menilohi Fulanah,'yakni sebagian (mantan; isteri Nabi (setelatr

beliau tia.da). Atau kalian menyembrmyikan hal itu di dalarn diri
kalian tanpa mengucapkannya, maka sesungguhnya Allah mengetahui
hal itu."

Ibnu ldardawaih meriwayarlran dari Ibnu 'Abbas mengenai
firman-Ny4f*44'i (Tidak ada dosa otas isteri-isteri Nabi (untuk
berjumpa totrya tobir)) hingga akhir ayat, ia berkata, ..Ayat ini
diturunkan khusus berke,naan de,lrgm pra isteri Nabi, dan yang
dimaksud dengan t#tt-i adalah para unanita musrimah, dan U{j
ffi,''<t (don honba sahaya yerg mereka mitiki) adalah para
budak dan hamba sahaya yakni diberikan pengecuatian bagi mereka
untuk melihat para uanita itu serclah ditetapkannya hijab atas
mereka"

*i;ikgr6-5iffi,#iS,:,j5.,!,zE3.iiri,t-
t;tri nfri i;A :i;i -ir, 6;"iir$it6r ry tffi
<,lnfi6j,i_'"56@(.1j

@ 6f GyU$W * lpzi c & "/-gtJ

(:1i'fr'{ei+-i:5
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" Ses ungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalmvat

untuk NabL Hai orang4rrang yang beriman, benhalawatlah karr.u

untuk Nabi dan ucapkanlah salampenghonnatan kepadonya.

Sesungguhnya orang4rrang lang nunyakiti Allah dan Rasul-Nya,

Allah akan melaknatinya di dunia dan di ahhirot, dan menyedialran

baginya siksa yang menghinakan Dan orangorang yang menyakiti

orang-orang mukmin dan mukminol tanpa hesalhhan yang mereka

perbaat, maka sesungguhnyo mereha telah memihul kebohongan

dan dosa yang nyata.D (Qs. At Alzaab [33]: 56-58)

Jnmhur membacanya: ,lrL$ij (dan malaikat-malaikat-

Nya),dengan nashab karena dr-'athf-l<ar-kepada it* "itL. Ibnu'Abbas
membacanya:'rK.i!a;, dengan rafa' lxarrrra &-'athf-l.rrn kepada posisi

it* LL. Dlumir p"d" itj!-(bershatawa) kembali kepada Allah dan

para malaikat. Ini mengandung penghormatan nan agung bagi para

malaikat dengan digabungkannya dhamir untuk mereka dan untuk

Allah. Maka tidak ada alasan bagi yang menyangkal riwayat yang

valid dari Nabi $: Batrwa ketika beliau mendengar seorang khathib

(orang yang berpidato) mengatakan, "Barangsiapa yang menaati Allah
dan Rasul-Nya maka ia telah berlaku lunrs, dan barangsiapa yang

mendurhakai keduanya maka ia telah sesat." Lalu beliau mengatakan,
'nertill, ,4- iii ,i! .di $At *t gq lSetwu*-buruk lrtathibnya

lraum ini adalah engkau. Katakanlah: dan bmangsiapa men&rhakai
Allah dan Rasul -Ny a).6e

Alasannya, karena tidak boleh seorang pun memadukan

penyebutan Allah & dan selain-Nya dalam satlu dhamir. Hadits ini
terdapat di dalam Ash-Shabih. Disebutkan juga di dalam Ash-Sluhib
bahwa Rasulullah $ memerintahkan seseorang untuk menyenrkan

saat perang perarrs Khaibar: 1{!i'!i #, ?iJ ;f &q;.jg-fil,]lqifull1
(Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian memokst

6e Shahih,talihrijnya telah dikemukakan te,rdahulu.
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dagrng kcledai peliharaan).1o Ada sejumlatr kajian dari para ahli ilmu
yang memadukan antara kedua hadits ini, namun bukan di sini ternpat

untuk memaparkannya

Ayat ini menegaskan bolehnya rirenjadikan sallrt dhomir untuk

Allah dan pam 'malaikat-Nya. Alasannya adalah sebagai

penghormatan bagi para malaikat, demikian juga mengenai Rasulullatr

#. Dan kemungkinan celaan Rasulullah $ terhadap lfiathib tersebut

karena ia memadukan keduanya (Allah dan Rasul-Nya dalam satu

dhami) sehingga Rasulullah $ mematraminya hendak mensejajarkan

Allah dengan Rasul-Nya Maka larangan ini ltrusus rmtuk hal yang

seperti itu. Demikain pendapat yang terbaik dalam memadukan antara

kedua hadits ini.

Segolongan mtrfassir mengatakan, bahwa dalam kalimat ini
ada kata yaog dibuang, perkiraannya: 6;-"t-'r;e$S&n,irr 31

(Sesungguhnya Allah bershalawat dan para malaikat-Nya

bershalawat). Berdasarkan pendapat ini, maka ayat ini tidak termasuk

yang mamadukari penyebutan Allah dan selain-Nya dalam satu

dhamir. Juga tidak menyanggah pendapat yang menyebutkan batrwa

shalawat dari Allah adalah rahmat, sedangkan shalawat dari malaikat
adalatr doa

Lalu bagaimana memadukan kedua makna yang berbeda ini di
dalam satu lafaztr, itful Unhrk pendapat yang pertarn4 bahwa yang

dimaksudkan dengan 'oh-(bershalawat) ini adalatr makna kiasan

yang mencakup kedua makna ini, yaitu dengan memaksudkan 'tj!-
sebagai memperhatikan dengan menampakkan kemuliaannya, atau

mengagungkan perihalnya, atau mementingkan perkaranya.

Al Bukhari menceritakan dari Abu Al 'Aliyatr: Bahwa

shalawat Allatl & adalah pujian-Nya kepada beliau di hadapan para

malaikat-Nya, dan shalawatrya malaikat adalah doa.

'o Shahih,Al Bukhari Q2gl)dan Muslim (3/1538) dari hadits Anas.
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At-Tirmidzi meriwayatkan di a"U- Sunan'nya dari Suffan

Ats-Tsauri dan ahli ilmu lainnya, bahwa mereka mengatakan,

"Shalawat Tuhan adalah rahmat, sedangkan shalawat para malaikat

adalah memohonkan ampunan."

Al Wahidi menceritakan dari Muqatil, ia berkatq "Shalawat

Tuhan adalah pemberian auipunan, sedangkan shalawat malaikat

adalah memohonkan ampunan."

'Atha' bin Abi Rabah berkat4 *Shalawat Allah I adalah:

"# 
,Ft t^i;i Cahmatku mendahului kemurkaanku)."

Yang dimaksud dari ayat ini, bahwa Allah & memberitatru

para hamba-Nya tentang kedudukan NablNya di sisi-Nya dan di

kalangan para malaikat yang tingg, bahwa Allah memujinya di

hadapan para malaikat-Nya, dao para mdaikat mendoakannya Dan

Allah juga memerintahkan para hamba-Nya agar mengikuti itu dan

bershalawat untuk beliau.

Para ahli itnu berbeda pendapat mengenai shalawat rmtuk

Nabi S, apakah ini wajib atau sekadar dianjurkan? Perbedaan

pendapat ini setelah adanya kesamaan pendapat di kalangan mereka

mengenai wajibnya bershalawat untuk beliau sekali dalam seumlu

hidup. Ijma' dikemukakan oleh Al Qurthubi di dalam kitab Tafsimya .

Segolongan atrli ihnu berpendapat, bahwa shalarrrat itu wajib

diuoapkan ketika nalna beliau * disebutkan. Segolongan lainnya

mengatakan, bahwa shalawat itu wajib dibaca satu kali dalam setiap

majelis. Banyak hadits yang menyatakan tercelanya orang yang

mendengar nama Nabi $ disebutkan dan ia tidak bershalawat kepada

beliau.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai shalawat untuk

Nabi r$ di dalam tasyahhud shalat wajib, apakah shalawat itu wajib

atau tidak? Jumhu berpendapat bahwa shalawat tersebut stotnoh

muaklradah, tidak wajib. Ibnu Al Mundzir berkata, "Dianjurkan agar
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tidaklah seseorang shalat kecuali di dalamnya ia nie,mbaca shalawat

untuk Rasulullah S. Tapi jika ia meninggalkaonya maka shalatnya

sah menunrt madztrab--rlik, rrlama Madinah, Sufyan Ats-Tsauri,

ulama Kufah dai kalangan ulqma I{anafi dan lain-lain. Ini merupakan

pendapat mayoritas ahli il6rr' I*bih jauh ia mengatakan, "Asy-

Syaf i mewajibkan omng yag tidak menrbaca shalawat agar

mengulangi shalatnya bila hal itu disengaja, bukan karena lupa.

Pendapat dari Asy-Syaf i ini hanya diriwayafkan oleh Harmalah bin

Yutyq dan tidak ada pe,ndapat lain dari Asy-Syaf i kecuali dari

riwayatnya.'

Ath-Thahawi hkata, *fidak ada seorang prm ahli ilmu yang

mengatakan demikian selain Asy-Syaf i.' Al Khaththabi -salatt
seorang ulama madz.hab Syaf i- mengatakan, bahwa shalawat tidak

wajib di dalam shalat, ia prm bcrtata, "Ini pendapat sejumlah ahli

fikih kecuali Asy-Syaf i, d'n saya tidak melihat yang perlu diikuti
darinya dalam hal ini."

Sejumlatr ahli ilmu berpeodryat dengan pendryat Asy-Syaf i,
temrasuk Asy-Sya'bi dan M,qdil bin ilayyan. De,mikian juga

pendapat akhir dari Ahmad bin llambal sebagaimana yang diceritakan

oleh Abu Zw'ah Ad-Dimarqi. Demikian juga pendapat Ibnu

Rahawaih dan Ibnu Al N{awazin dari kalangan ulama madzhab

Maliki.

Saya(Asy-Syaukani) tetah menghimpm masalah ini di dalam

risalah tersendiri yang dengan t€,ma argumen-argrrnen golongan yang

mewajibkannya dan jawaban Jumhur terhadapnya Dalil yang sangat

menculanpi yang menunj',kkan wajibnya membaca shalawai di dalam

shalat adalah hadits shahih denga lafazh: "SesungguhnyaAllah telatr

memerintatrkan kami rmtrk bershalawat lalu bagaimana

kami bershalawat kepadamu di.dalam shalat? Beliatr pun bersabd4

'Ucopkanlah...'." al hadits. Riwayat ini bisa dijaaikan dalil yang

mewajibkannya. Adaprm t€Nrlrng bafalnya shalat karena tidak
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membaca shalawat dan wajib mengulanginya, maka ini tidak benar,

karena tidak adanya pemenuhan keuqiiban itu tidak berarti

menghilangkan semuanya, sebagaimma syrat dan ruklm tidak

menyebabkan hilangnya shalat.

Perlu diketatrui, banyak seloli hadits ymg meuyehxkan

keutamaan bershalawat kepada Nabi *; seaUainya hadiFhadits itr
dikumpulkan, niscaya menjadi sebuah kagan tersendiri, bahkan

sekalipun hanya dimpulkan hadits-hadits yang terdapat di dalm lsrr
Stwbibdi antaranyuriiti 4*8, oV'$b tlb JV U(tuorysqa
yang bershalawat untukht satu koli, naka Allol, bershalawat

untubrya sepuluh koti)." Ini cukrp bagi Anda d€mgan keutmaan
yang sangat mulia ini.

Adapun sifat shalawat rmtrk Nabi l, hnyak s&li hadits

valid mengnai ini yang terdapar di dalm AsbshaWbuU d"n ymg

lainnya, di antaranya ada yang terik* d€ngp sifu shalacd rffirknya
di dalam shalat dal ada juga yang mutlak, dm itu cukry dikenal di
dalam kitab-kitab hadits sehingga kmi tidak berpqimg lebm

menyinggrrngnya. Adapun y"ng bisa dianggap sebagai pelaksanam

ayat ini adalah dengan mengucapkm: 4.1.ylept*ifi w"
AltalL limpahkanlah shalawat dan salam kepada Rasul-Mu), Mt 'e4itt

# ,)b cJ6',P Ga Allah, limpahkmlah shalawat dan salam kepada

Muhammad), atau t l, * ,LtViil,i -C. AllalL limrahkanlah

shalawat dan salam kepada Nabi), M it;.t )*-f ib k'#t <V"
Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhmad dan salam). Bagi

yang ingin memberi salam kepadanya dengan salah smr yang ada

tuntunannyq maka itu lebih semprnn4 yaitu banyak sekali

macamnya, dan itu terdapat di dalm kitabkitab As.Suonah yang

suci, sebagiannya akan dikemukakan di atfiir pembahasm bagian ini,

" Shahih, Muslim (l/306); An-Nasa'i (3/50); A&Daimi @fD) dm Ibnu
Hibban Qll3l) dari hadits Abu Hurairah.

TAFSIR FATHUL QADIR 161



dan akan dikemukakan juga pembatrasan tentang shalawat untuk

keluarga beliarr

Konteks perintatr rmtuk bershalawat dan mengucapkgn :"lg*
nelgtrgngatan di dalam ayat ini adalah mengucapkan: ff qb
$ {t;,1;4 (aku bershalawat untuk beliau dan mendoakan

kesejatrteraan kepada beliau), atav *bittgf *e$U (semoga

shalawat dilimphakan kepadanya dan semoga kesejatrteraan

dilimpatrkan kepadanya), atau ieJg irtitr r;ii lsemoga shalawat dan

kesejatrteraan dilimpatrkan kepadanya). Karena Allah &
memerintahkan kita menujukan shalawat dan ucapan salam

penghormatan dari kita kepada beliau. Jadi pelaksanaannya seperti

yang kami seburkan tadi. Lalu bagaimana bila pelaksenarm perintah

Allah kepada kita itu dengan kita mengucapkan, llt ,ib|p iiiiX ttu
Allah, limpahkanlah shalawat kepadanya dan limpahkanlah
kesejahteraan) sebagai penimpal perintah Allah kepada kita yang

me,rrerintahkan kita agar bershawat rmtuk beliau dan memberi uc,apan

salam penghormatan kepadarya

Jawabanny4 bahwa shalawat dan salam ini menrpakan slogan

agung bagi Nabi dh dan penghormatan serta kemuliaan, maka kita
mengembalikan itu kepada Allah g. Jawaban ini sangat lematr.

Adaprm jawaban yang terbailq bahwa slfiawat dan salam yang

diperintahkan di dalam ayat ini adalah kita mengucapkan: *'rp '#
lJtrlS $a Allab rimpahkanlah shalawat dan salam kepadanya) atau

ucapan lain yang serupa itu, yang dengan itu kita dianggap telatr

cukup memenuhinya sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah

$. Penjelasan ini di dalarn banyak hadits ini menunjukkan batrwa
inilah shalawat yang disyari'atkan itu.

Perlu diketatrui juga, bahwa shalawat dari Allah urtuk Rasul-
Nyq walauprm malarya adalah rahmat, tapi menjadi simbol baginya
yang menglfiususlon itu bagi beliau tanpa selainnya. Karena itu kita
tidak boleh bershalawat untuk selainnya dari umatryq tapi dibolehkan
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yang selain itq seperti halnya kita dibolehkan mengucapkan ?!'#
6$ 6va Allah ratunatilatr fulan), 

"t"., 
rSrtl &t'f, (se,moga Allah

merahmati si fulan). Demikian pendapat mayoritas ulma de,ngan

perbedaan pendapat di kalangan merek4 4akah itu tidak bolehnya itu

berhuhrm haram, atau sangat makruh (mendekati bram), atau

malmh taruih' (menyelisihi yang lebih utuna), meD$adi tiga

pendapat

Ibnu 'Abbas mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan

darinya oleh Ibnu Abi syaibatr dan Al Baihaqi di dalam asy-Slu'ab:

"Tidak dibeparkan shalawat untuk seomngprm kecuali rmtgkNabi $,
akan tetapi mendoakan kaum muslimin dan muslimat adalah dengan

memohonkan amptman."

Ada juga yang berpendapat, bahwa bershalawat rmtuk selain

belian * adalah boleh, hal ini bendasclrm firman Allah Ta'ata, $5e
'S'rSl'A;*lW "Dan mendo'olah wiluk mereka- se&nggtimya

do'a komt itu ftneniadi) kctenteromqr iiwo bagi mereka-" (Qs- Af
Taubah [9J: 103), firman-Nya, 1;;{rgjii##A{5
"Mereka ituloh yang mend@atkan kcberkaon yang senpwna dot

rahmat dari Tulannya-" (Qs. Al Baqarah l2l: 157) dan firman-Nya,

iK;ft\$ JQclifi, yorg memberi rahmd kewdorttt

don malaika-I,Iya (memohonkan attryr@t urtubnu)- (Qs- Al AEzaab

t33l: a3). Juga berdasarkan hadits 'Abdullah bin Abi Aufa yang

terdapat di dalam Ash-slabibain dn,lainnya: Ia be,ltata, *Adalah

Rasulullah $, apabila ada oralrg yang datnng kepadanya dengan

membawakan shadaqah merekq beliau mengucapkan: iff P #
(Ya Allah limpahlcanlah rahmat keryda mereka). Kemudian ayahlu

datang dengan membawakan shadaqahnya maka beliatl pun

' Yaitu yang disyari'atkan untuk ditinggakan" dan huhtmSa bahwa

melakukmnya tidalc berdosa dan tidak pula berpahala akm t€taPi menyelisihi ymg
lebih utma. (Ta'rifat wa Muhthalahd F@lrfuarr).
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mengucapkan: uiil A1 41 ob ,Jb '&t (ya Allah, limpahkanlah rahmat
kcp ada kcluar ga Abu Aufa)."n

Hal ini dijawab, batrwa ucapan ini }husus bagi Rasulullah #r
untuk siapa yang beliau kehendaki, sedangkan bagi kita tidak boleh

meigatakan demikian semau kita- Adapm firman Allah Ta'ala, jl
3!94(t\t;,{i$i"oiatah yang memberi rahmat kepadamu dan

malaikat-Nya (memohonkan ampunan untubnu)." (Qs. Al Ah4ab
[33]: a3) dan firman-Ny\ #;iL$r#Aif "Mereka itutah
yang mendopatkm kcberkaian yong tr*pttrna dari Tuhannya." (Qs.

Al Baqarah [2]: 157), ini tidak lain kecuali bahwa Allah &
bershalawat rmtuk golongan-golongao tertentu dari para hamba-Nya"
sebagaimana Dia bershalawat sepuluh kali untuk orang yang

bershalawat satu kali rmtuk Rasul-Nya. Dan ini tidak mengandung
perintah kepada kita dan tidak mensyari'atkan bagi kite babkan Allah
tidak mensyari'atkan kepada kita selain bershalawat dan memberi
ucapan salam penghormatan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana

shalawat untuk Rasutullah merupakan slogan baginyq maka demikian
juga salam baginya. Bahkan kebiasaan mayoritas umat ini dan

sejtrmlafu besar dari para pendahulunya dan generasi yang berikutnya
adalah memohonkan keridhaan bagi para sahabat gratni dengan

mengucapkan radhiyaallaahu'anhu (semoga Allah meridhainya)
ketika menyebut nama seorang satrabat], dan memohonkan rahmat
untuk generasi setelah mereka serta memohonkan ampunanan dan
pemaafan [yaitu dengan mengatakan: rahimahullaah (semoga Allatr
merahmatiny a), ghafar all aahu I ahu (semoga Allah mengampuninya),
'afaahullaah (semoga Allah memafkannya)], sebagaimana- yang

dituUulftan kepada kita dengan firman Allah &, ,o, j,V 3-515

*$-+ #fi .Fit, .Er*. 6ii b:;'t; 6 ;r)t sJ 6j;i- CilFl;'q.iY-L (Dan orang-orang yang datang sesudah mereka
(Muhajirin dan Awhar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri

n Muttofaq'alaih, AlBulfiari (3th. t4g7) dnMuslim elT 56).

L64 TAFSIR FATHUL QADIR



amwnlah kami dan saudor*saudoa kmi yang telah berinsr lebih

dahulu dmi kami, dan janganlah Engkau membiukan kedengkior di

fulam hati kani terhodop orangorangyottg beriman '(Qs- AI llasyr

[se]: l0))

Kemudian setelah Allah E menyebutkan kewqiiban

memuliakan Rasut-Nya, Allah menyebutkan ancamatr keras bagi yang

menyakitinya, Allah pun berfirman, A.ftl'# :i;i fi 6;ii"l1:'"L
l*$f€lft (*s""sgutrrya yotg men'afriti Aaah do,

Rasul-Nya Atlah akon melabrairya di dffiia d0, di akhbd). Suatr

pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan .s3tr 1a-i
6;;i- (menyakiti)l di sini adalah melakukan kemaksiatan yang

dibenci Allah dan Rasul-Nya karena mustahil frsakitinyaAllah &-

Al Wahidi b€rkat4 "Paa mufrssirmengdakan, bahwa mereka

adalah'kaum musyrikin, l1a1;m yahudi dan kallm nasrhrani, kil€xxa

mereka me,nyatakan bahwa Allah memiliki anah yaitg mereka

mengatakan, "lJ:ztir putera Allah,' 'Al lt'Iasih putera Allah" dan pra
malaikat adalah anak-anak p€rempuan Allah- Mereka mendustakm

Rasulullah, melukai wajahnya memecahkan gigi taring beliarr bahkan

mereka mengatakan bahwa beliau itu seorang pellyair, pendusta dm

hrkang sihir." Al Qurthubi berkatq "Demikian juga yang dikatakan

mayorias ulama"

'Il<rimah berkat4 'Me,lryakiti Allah t adalah de,ngan

menggambarkan dan melakukan yang tidak dilah*an
kecuali oleh Allah, dengan mengukir gambar-gambar dan

sebagainya."

Segolongan atrli itmu mengatakao, bahwa ayd ini dengan

anggapan dibuangny a, mudtaf, perkiraannya: It a,a;l S;ip-'a$'ol
(sesungguhnya orang-orang yeng menlakiti para wali Allah). Adapun

menyakiti Rasul-Nya adatah segala pe*ataan dan pe,ltuatan yang

menyakiti beliau.
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{;ll3Gldiati'l';;l (Auah akan metatmatinya di dunia dan
di atchirat). Makna Liitr'6aknyat [dari ;all adala]r mengusir dan
menjauhkan mereka dari ratrmat-Nyq dan itu ditetapkan di y'unia dan
di akhirat, maka laknat itu mencakup mereka di kedua kehidupan itu,
sehipgga tidak ada waktu hidup dan setelah mati mereka kecuali
lalqet menimpa dan menyertai mereka.til J- ---

'#'{& <a*, menyediakan bagi merefu) dt samping lalcnat
tersebu! Cri6:i @iksa yang menghinakan), yang dengan itu
mereka menjadi berada di dalam kehinaan di akhirat karena makna
3rGyi (d*i':;fi [dan menyediakan]) mengindikasikan di kehidupan
akhirat.

Kemudian, setelah Allah selesai menyinggung tentang orang-
orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, selapjutnya Allah
menyebutkan tentang orang-orang yang menyakiti para hamba-Nya
yang shalih. Allah befirman, 

"F;aStS <t*ll1Aj,3i_5V <or"
orang-orang y@tg menyakiti orang-orang mubnin don mubninat)
dengan cara apa pun, baik perkataan mauprm perbuatan.

Makna ':r,r-t:l rytC fi". (tanpa lcesalahan yang mereka
perbuat), bahwa hal itu bukan disebabkan sesuatu yang mereka
lakukan yang menyebabkan mereka layak disakiti karenanya. Adapun
menyakiti orang mukmin atau muknrinatr karena kesalahannyt leng
menyebabkan hodd atau ta'zir atau serupanyq maka itu dibenarkan,
dan telah ditetapkan oleh syaria'at,serta diperintatrkan oleh Allatr
kepada kita. Demikian juga bila seorang mukmin atau mukminah
lebih dulu mencela orang mukmin atau mukminah lairury4 atau
menimpakan suatu madharat, maka qishash (hukum pembalasan
serupa) terhadap pelaku tidak. dianggap sebagai menyakiti yang
dilqang selama tidak melampaui apa yang telatr disyari,atkan Allah.

Kemudian Allah mengabarkan apa yang ditanggung oleh
orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Allah pun berfirm 

"n, 
l$€t ii
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qAt& (mot a sesungguhrrya mereka telah memilai kcbdongot

dan dosa yang nyata), yakni yang sangat jelas lagr nye' ddak ada

keraguan pada statusnya sebagai kehinaan dan dosa- Peqietasm

tentang EUitr ftebohongan) dan eli (dosa) telah dipaedrm

sebelumrtya

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrrndzir, Ibnu Abi lldim dm Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, -#l&6M
(bershotan at untuk NaDr), (yakni) me'mohonkan bedrah'"

Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh di dalam Al 'Azhonah fu
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "tsahwa Bili Israil

mengatakan kepada Musq 'Apakah Tghanmu bershalaurd?' I^alu

Tuhannya menyerunya, 'Hai Musa, mereka bertanya tepaamr
'Apakatr Tuhan6u bershalawat?' lvlaka katafanhh, 'Ya-' Aku

bershalawat dan para malaikat-Ku Imtlk para nabi-Ku dm pa'a."{-
Ku.' Lalu Allah men-urunkan ke,padaNabi-Nv * 6j6jiA$3fn:4
6(9 (Sesungguturya Allah don molaikfr-malaika-1,ly bslnlawa
iirukNabt).-73

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, ia bertm, *Shalau,at

Allah untuk Nabi adalah ampunan. Sesungguhnya Attah tidak

bershalawat akan tetapi mengampuni. Adaprm shatavrahJp mmlsia

unttrk Nabi adalatr memohonkan ampunan untuknya'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: Bahwa ia

untulotya sebagaimana Allah bersholawA MuWa, dot t@oiloh
s al am p e nghor mat an ke p adanY a).

Sa'id bin Manshur, 'AM bin Humai4 Ibnu Abi I{dim dm

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ka'b bin :Ajrah, ia b€drda,

"Ketika diturunkan ayat: |#t:WtJ3,-i%$3frt1n
(sesungguhnya Allah dan malaikat-nalaikd-Nya berslulawa utuk

R Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Taftimya (3/507)-
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Nabi), kami berkata, 'wahai Rasulutlah, kami telah mengetatrui
ucapan salarn penghormatan kepadamu, lalu bagaimana ucapan
shalawat untukmu?' Beliau bersaM4 lt ,*S )H je ,,k,&, ,tfi
*-r,* !t;q qa".* 44e;4ai&iiUte 4ivr':ir'*{+ $tepllr *i.rt1;1t& L!fist*:et $ &s
(Ucgplanlah: Alloahumna sholli ,alaa muftamtrud wa ,alaa aali
muhamntad, hmoa shalloita ,alaa ibraahiitttt wa ,aba aali
ibraahiim, innaht fuumiidum mojiid wa baarik 'alaa mahammad
wa 'aha aali ruQatmud, kamaa baaraWa .alaa ibraahiima wa

'alaa aali ibroahiia innafu lomiidua majiid [ya Alla]r berilatr
ratrmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad
sebagaimana telah Engkau berikan rahmat kepada Ibrahim dan kepada
keluarga Ibrahim. sesrmgguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha
Agung. Dan berilah b€*ah kepada Muhammad dan kepada keluarga
Muhammad sebagaimana t€lah Engkau berikan berkah kepada
Ibrahiin dan kepada kehrarga Ibrahim. Sesrurgguhnya Engkau Maha
Terpuji lagi Maha Ag,-g0."'

Diriwayatkan juga oleh Al Bulfiari, Muslim dan yang lairurya
dari haditsnya dengan lafazh: "seorang lelaki berkata, 'wahai
Rasulullah. Tentang ucapan salam penghormatan kepadamu kami
telah mengetahuinya, lalu bagaimana ucapan shalawat trntukmu?,
Beliau bersabda, 'Ucapkanlatr: 6;*l 41 ,rbt ** .b,Jb,&, ,.5cs)u.l;i)t Jl ,*t )H,b E1W,'qi$ eilei:itfT 

"jb 
oib

+f + 4!t'r+Wti]T gb ((Jcqkmlah: Allaahunma shaui ,ataa

mufronrnad wo 'oloa oali mfumund" kamaa shailaita ,alaa aali
ibroahiim, innafu Qamffium rruiiid Wa baarik ,olaa muhammad
wa 'olaa aali mufiamtnad, hamaa baarakta 'alaa aali ibraahiir4
innaka Qamiihan majiu [Ya Allah berila]r ratrmat kepada
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana telah
Engkau berilen rahmat kePada- keluarga Ibrahim. sesungguhnya

7a Disebuftan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirnya (3/507). Asalnya di
dalam Ash-Shafuifoaia nanti akan dikemukakm.
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Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agrrng. Dan berilah berkah kepada

Mutrammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana telah

Engkau berikan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesrmgguhnya

Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agrrngl)."7s

Ibnu Abi Syaibah, 'AM bin Humai4 Ahmad dm An-Nasa'i

meriwayatkan dari hadits Thalhah bin 'IJbaidillab, ia bertat4 'Aku
berkata"'Wahai Rasulullah, bagaimana bershalaurat untrkmu?' Beliau

bersabda {i'e rl1t,* clb trE$hr Jl ibi # [bP'{,,;!
)lt';4ql;r- $u.tl )r^r $ ,)bt )ra,P !ty3,3qvi'* e{l+lHl
W"+ e{'e.F1t (Ucapkotlah: Allaohunuu shalli 'alaa

maf,amtnad wa 'alaa aali maf,arunod, hortot shallaita 'aloa

ibraahiima wa oali ibraahibq innaka f,oniidum rrraitid. wa boarih

'alaa mulamnad wq'alaa aoli maLotttttto4 konoa bootofua'aloa

ibraahiima wa aali ibraahiittt, hnahg funmiiilunt rnqiiid [Ya Allah

berilah ratrmat kepada Muhammad dm k€pada keluarga Muhammad

sebagaimana tetah Engkatr b€rikan rahmat kepada Ibrahim dan

keluarga Ibrahim. Seslnggubnya Engkau Ndaha Terpuji lagi Maha

Agrrng. Dan berilah berkatr kepada Muhammad dan kepada keltrarga

Muhammad sebagaimana telah Engkau berikan berkah kepada

Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji

lagi MahaAgrrngl)."76

Lata^ hadits-hadits mengandrmg perbedaan sebagian

lafaz,hnya, yaitu sebagiannya hanya mengguakan lafazh ?4W
sebagian lagi menggunakan lafazln 'c41p)[.t, dan sebagian lagl

menggunakan keduanya sebagaimana hadits Thalhah ini.

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

hadits Abu Humaid As-Sa'idi: oBahwa para sahabat bertany4 'Wahai

RasulullalL bagaimana kami bershalawat unhrlcmu?' Maka Rasulullah

$ bersabda ,'';1qlll ob ti* g;*;ti 9615 ):# *',y.'&!t ,,;;t

75 Muttafaq 'alaih, AlBulfiari (3370) dan Mustim (1805) dari hadits Ka'b-
76 Shahih,Ahmad (lll62);An-Nasa'i (3/48) dm dishahihkan oleh Al Albmi.
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"l-a"L.e $lf*#,llT &t*1e6#s*rib*-rrr * l#c
(ucapkanlalr: Alloahunna shalli'aloa nnlonnad wa anoaojihi wa
dzurriyyatihi, homoa shollaita'aba oali ibtoottiirrl wa bouih ,alaa

mufiammad wa aaooajihi wa duuriyyatihi hanoa boarafua ,alaa

aali ibraahiitt, innoka f,o,miidum ,nqiiid [ya Allah berilah rahmat
kepada Muharnma4 isteri-isterinya dan ketrnmannya sebagaimana
telatr Engkau beril@n rahmat k€eada keluarga Ibrahim. Dan berilah
berkah kepada Muhamma4 isteri-istednya dan keturtmannya
sebagaimana telah F'-ngkau berikan bedoh kepada keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya Engkau N,Iaha Terpuji lagi Lfaha Agungl).',7

Masih banyak hadits-hadits laimya mengenai ini, pada
sebagiannya hanya te6atas pada shalau/d, sebagaimana pada hadits
Abu Mas'ud yang dikeluar*an oleh Ibnu Khuzaimah, Al I{akim dan ia
menshahilrkanny4 serta Al Baihaqi di dal@ sno*nyu..Bahwa
seorang lelaki bed(d4 'wahai Rasulultah- Tgntang ucapan salam
penghonnatan kepadmu kmi telah mengetahuinya, lalu bagaimana
kami bershatawat rmtulrmuketikakami bershalawat rmtukmu di dalam
shalat kami?"' al hadits.Tt Asy-syaf i jugameriurayatkan yang seperti
itu di dalam Musnad-nyadari Abu Hurairah-

semua pengajaran ini berasal dari Nabi S tentaog bershalawat
kepada beliau yang mencakup shalaurat unfuk keruarganya
bersamanya kecuali sedikit hadits. L,Iaka bagi yang bershalawat untuk
beliau hendaknya menggabrmgkan juga penyebutan shalawat untuk
keluarga beliau bersama dengaa shalawat untuk beliau. sebagian
ulama mengatakan de,mikian, dan begitu pula salah satu pendapat
yang dinukil oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali dari Asy-Syafi,i
sebagaimana yang diriurayatkan oleh Ibnu Katsir dari keduanya di
ddam kitab Tafsirnya

'.ltuttdoq alari, Al Butilari (6360) de Muslim (rcffi).
'" shalrih, dikeluartm oleh Al lraldn erzfltD dm ie m€Nrgatakm, .,shahih],

Disepakati oleh Adz-Dzahabi; Ibnu Iftuzaimah di datrnr fflyarUih-nya (lt31l,3S2)
dan dishahihkm oleh Al Nbmi di dalam kirab Sifu Shalar.
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Sebenamya tidak harus bertopang pada pendapat seseorang

dalam hat semacam ini karena telah ada' hadits-hadits yang

menyatakannya secara jelas. Dan tidak ada alasan yang tepat bagi

yang mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran yang berstrmber dari

Nabi *t mengenai sifat shalawat untuknya itu terbatas pada shalawat

ketika shalat. Demikian ini berdasarkan kemutlakan hadits-haditsnya

y4ng memang tidak membatasi shalawat hanya pada waktu shalat'

sebab disebutkan di dalam hadits Ka'b bin 'Ajrah dan yang lainnya,

bahwa pertanyaan itu dikemukakan kepada Rasulullah $ ketika

dituruokanny a ay attersebut tperintah krshalaurat untuk Nabi $1.

.Abdt[razzaq, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dr dalan Asy'

Syu'ab meriwayatkan dari Abu Hurairah: "Bahwa Rasulullah #
u"r*uau, * k *teatr 3f ,Y)t it ,.4 ,*,;t, (Bershatmtattah

kalian untuk para nabi Allah don poa rasul'I,Iya, sesurggufuiya Allah

telah mengutus merefto sebagaimana Dia tetah mengutusht).'f,e

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu'Abbas

mengenai firman-Ny 4 fi;;'irt 6;;i-6i'|n (&sungguhnva orans-

orang yang menyakiti Allah dan Rasut-Nya), ia berkata *(Ayat ini)

dittuunkan berkenaan dengan omng-orang yang mencela Nabi $
ketika beliau menikahi Shafiyyah binti Huyay." Diriwayatkan juga

darinya, bahwa ayat ini diturun}an b€rkeNman dengan orang-orang

yang melontarlgn tuduhan kepada rAisyah"

D Hasan,Al Baihaqi di dalam l^grgz'ab (lll4E); disebu*m oleh Al Albani di

dnlamshahibAl Jami' (3752) dan ia menghasankanq"a-

L71
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i"y J y-W <C"-:A{';I fu, 3i;-# A{.rt
-2fii'^A @ >{=,j LJ$6 iA; W GJ A":y.

w-sJd$ie#H,{eA f,;{;Ei''o-
6r{K,Gla(fr WcJiJ(,@y;ai&y^tgfi
sff35vLi'Ofu 'i*-Aigffi

$Eai Nabi katahonlah hqodo isteri-istefimq ut&analk
perempuan nvdan isteri-isfurt orang mukminr rHendokbh mcreka
mcngulurfuttjilbabnya ke seluruh tubuh mereka., yang demikian
itu supaya mcreko lebih mudah untuk dikenal, karena ita mercka
fidak diganggu Dan Allah adalah Maha pengampun tagi Maha

Penyayutg. Ses ungguhnya jika tidah berhenti orang-orang
munoftk, ofang-orang yang berpenyakit di datam.hatinya dan

orangerong yang menyebarkan kabu bohong di Madinah (dari
menyakitinu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi)
mereha, kemudian mereka tidak menjadi'tetanggamu (di Madinah)

melainlrun dalan, wahtu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat Di
mt na saja mereka dijumpai, mereha ditangkap dan dibunuh dengan
sehebot-hebotnya. sebagai sunnah Ailah yang berlaku atos orang-

orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-koli
tiada akon ncndapati perubohan pada sinnah Allah. Manusia

bertanya hepadama tentang hari berbanghit Kotahanlah,

cr:c?,
{6

t72 TAFSIR FATHUL QADIR

i,;; ;$ #tG 6Jfi ey,L <,Ji



'sesungguhnya pengetahuan tentang hari befiangkit itu hanya di

sisi Allah.' Dan tahukah hamu (hoi Muhuttmad), boleh iadi hari

berbangkit itu sudah dekot waHunyo. Sesungguhnya Allah

melaknafi orang-orang kafir dan nunyediakan bagr mereka api

yang menyala-nyala (neraka), rureka fukal di dalamnya selama-

lorunya, merekatidak memperoleh seorung pelind.ung pun dan

tidah G,ula) seorang penolong. Pada hari hetika muka mereka

dibolak-balikkan di dolam neraka, mereha betkata, 'Alangkah

baihnya, andaikata hami ta'at fupada Allah dan ta'at @ula) hepada

Rosul' Don mereka berhatar 'Ya Tuhan Kan i, sesungguhnya kami

telah mena' ati pemhnpin-pemimpin don pembesar-pembesar kami,

lolu ncreka menyesathan komi dariialan (yang benar). Ya Tuhan

kani, tinryakanlah kepoda tmereka adzab dua hali lipat dan

kutuHah merefu dengan kuukanyang besar'."
(Qs. AI Alpaab [33]: 59{8)

Setelah Allah $ menyinggung teirtang peringatan terhadap

orang-orang yang menyakiti Rasul-Nya serta para hamba-Nya yang

mulonin dan muhninah, selanjutnya Allah memerintahkan Rasu[-Nya

# agar memerintatrkan sebagran kalangan yang disakiti itu
melakukan tindak pencegahan yang bisa menghindarkan dirinya dari

itu. Arrah bernrman, "f;43-l4i$i l:"; AYj i$;"ifi$i$i-
';# rt (Hai Nabi'trntakanlah kcpado isteri-isterimu, anak'anak

perempuanmu dan isteri-isteri orang mubnin, 'HendaHah mereka

mengulurkan jilbabnya t@ seluruh tubuh merekn.). q di sini

berfirngsi menunjukkan sebagian. ..+lr+ir ad4lah bentuk jamak dari

+q4, yaitu pakaian yang lebih besar dari kerudung. Al Jauhari

mengatakan" batrwa +r;Hl adalah fi;,Ut (penutup). Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalah manteUjubah.

.Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalatr pakaian yang

menutupi seluruh tubuh wanita sebagaimana yang disebutkan di dalam
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t

Ash-sltohih dari hadits ummu 'Athiyyatr:'oBahwa ia berkata, .wahai

Rasulullah, ada oftmg di antara kami yang tidak memiliki jilbab.,
Maka beliau bersabda, qW ;r, Wt W (Hendatcrrya saudarinya
m e n ge nakan padatrya dori j il b a b ny a).,,

Al Wahidi berkat4 .?ara mufassir mengatakan, .Mereka

menutupi wajah dan kepala mereka kecuali sebelah matanya. Maka
dengan demikian mereka diketahui, batrwa mereka itu wanita-wanita
mereka sehingga tidak diganggu,.,,

Al lrasan berkat4 "Menutupi sepanrh wajal'rya.,' eatadah
berkata, "Ditutupkan di atas dahi dan diikatkan, kemudian menutupi
bagran hidung walaupun matanya tampak akan tetapi pakaian itu
menutupi dada dan sebagian besar wajah..

Kata penunjuk dli (yang demikian itu) men,r{rkkan kepada
"mengulnrkan_jilb-rb". Kata ini sebagai mubtada' dan Htabar-nya
adalah: 'n$-"litX 

Gupaya mereka tebih mudah untuk dikcnal),yakni
lebih dekat rmtuk dikenali sehingga dapat dibedakan dari hamba
sahaya, .121 tampak.bagi manusia batrwa mereka adalah para wanita
merdeka

,d-t ta

c9-yi (karena itu mereka tidak diganggu) oleh orang-orang
yang ada keraguan di dalam hatinya (tidak mantap imannya), yaitu
O::gp.m_gxgawasinya dan keluarganya. Jadi maksud firman-Nya" q6
ci-;- ol tltl (Yang demikian itu supaya mereka tebih mudah untuk
dikcnaD bukan berafii masing-masing mereka dikenal siapa dia, tapi
maksudnya mereka dikenali bahwa mereka itu wanita-wanita merdeka
dan bukan hamba sahayq karena mereka mengenakan pakaian yang
biasa dikenakan oleh para wanita merdeka.

Wfifi<r€31o* Altah adalah Maha pengampun) atas apa
yang telah mereka lakukan sebelumnya, yaitu tidak mengulurkan
jilbab. tl'l; g"gi Maha penyayang) terhadap mereka. Atau: Maha
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Pengampun atas dosa-dosa orang-orang yeng berdosq lagr Maha

Penyayang terhadap mereka. Sehingga tentu termasuk juga mereka

Kemudian Allah & mengancam orang-orang munafik dan gara

penebar berita bohong, Allah pun berfimao, irri+Jji;4i1,3
(Sesunggahnya jika tidak berhenti orongorang munafik) dari

kemnnafikan mereka. Fi e$ 4655 (orang-orang yang

berpenyakit di dalan hatinya), yakni keragrran dan kebimbangan

terhadap apa yarg mereka anut. -;;Ji,t-1,j;;t (dot orang-

orang yang menyebarkan kabo bohong di Madinah) dari

menyebarkan berita-berita bohong untuk menghinakan kaum

muslimin dan menguatkan kaum musyrikin Al Qurthubi b€,rkat4

'?ara ahli tafsir mengatakan, bahwa ketiga sifat ini adalah sama.

Maknanya: orang-orang munafik ihr memadukan ke,munafikao,

penyakit di dalam hati dan penyebaran b€rita bohong tefiadry kaum

muslimin."

'Ihimah dan Syatr bin Hausyab me,ngafiakn4 bahwa orang-

oraog yang berpenyakit di dalam hatinya adalah para pezina Secara

etimologis, .3r.iyi ldmi 6fir5f) adalah penebaran kebohongan

dan \ebathilan. Dikatakan tl$;;41 apabila memberitakan sesuatu

yang tidak benar, karena itu adalah izu yang tidak valid. Yaitu dari

&y yary artinya goyangan/getaran (tidak stabil). Dikarakan *r.)
bi\\ apabila bumi bergetar dan bergrmcang. 6rji3r artinya

kegemparan yang dahsyat. Laut disebw Jie.i tarena goncangannya

(selalu berombak). Contobnya ungkapan seorang penya'ir:

*vyt 4 ;,Ar #,* -# l(';Jrt $t+U
"Dan orang-orang yang menytguhkan daging setiap sore,

hingga terbenamnya matattqi ke dolan laut."
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r.ilJl artinia mencebur ke dalam sesuatu. Contobnya rrngkapan

seorang penya'ir:

"Sesungguhrrya kami, waloupun kalian merrcela kani kareno tangka

dan orang lalim serta pendengki mencebwkan Islan.n

Demikian ini, l<ar€Da para pelrebar kebohongan itu
memberitakan tentang datasemen-dataserien kaum 6uslimin batrwa
mereka kalah, terkadang juga memberitakan bahwa mereka terbrmuh,
dan terkadang memberitakan bahwa mereka ,likalabkaq dan berita-
berita lainnya yang membuat sedihnya hati kaum muslimino maka
Allah & mengancam mereka dengan firman-Nya fur 3g;1
(niscaya Kami perintahhan kamu (untuk memerutgi) mereka), yakni:
niscaya Kami kuasakan kamu atas mereka rmtuk me,merangi dan
mengusir mereka dengan perintah IGmi kepadamrr

Al Mubarrad be*ata, "Allah telah memerintahkm beliau
untuk memerangi.mereka di dalam firman-Nya yang setelah ayd ini:
i.Jir$Wfiqz,rt;fr (datam kcadoon tertabtat. Di

mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap don diburuh dengan
sehebat-hebatnya). Di sini terkandung makna perintah rmtuk
membunuh dan menangkap mereka. Yakni: Inilahhukum bagi mereka
bila mereka tetap berada di atas kemunafikan dan penebaran berita
bohong." An-Nutras berkata, "Ini pendapat terbaik mengenai ayat ini."

Saya (Asy-Syarkani) katakan, bahwa ini tidak bagus dan
bukan yang terbagus, karena firman-Nya, .. 'dgns (dalam keadaan

terlaknat... dst.) hanya sekadar doa keburukan atas mereka, dan bukan
berarti memerintatrkan Rasulullah S untuk memerangi mereka" dan
tidak pula menguasakannya atas mereka Ada yang mengatakan,
bahwa mereka tidak lagi menebarkan berita-b€rita bohong setelah

+v3Lq cx,y! :;*Js {qc}*:'ycF
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tunmnya ayat ini, maka Allah tidak memerimh Rasul-l'Iya * -t'k
memerangi mereka

IGlimat fu!ry @iscaln l(nri prinaltrm k@ntt (tntuk

memerangi) 
^"r"61 

t"6.gA P€nimpal kafia qtryab- Kalfuat {'i
i^+ JLA-4;ora- $ilrud@ mereka frtuk rrwtid tetotsamt
(di lvladinatt) nelainftan dalnt waba Wry sehentu) &"a$'fu
(dirangkaikan) dengan kalimat Penimpah sumpah- Yakni: mereka

tidak melrjadi t€tangganru di lv{adinah melainkan dalam waktu yang

sebentar hingga akhimya mereka binasa

Muulafi-rya A#, @aton kefur terlabta) kar€Nra

sebagai lual (keteraagan koodisi) seUagaimma yrmg dikmkan qlsfu

Al Mubarrad dan yang lainnya rraarrnmya 'e$y (,1^l- keadam

t€rusir).

6 <a ,neusqra) mcr& ajrryal ffi\fi ptae*o

ditotgkq do, dibuah'). Ini doa kehuh bagi mcrdo, batrva

mereka aimgtryi dan dihmfii i.JF @rgs, selrcM-tutuny)-
Ada juga yang mengatakm, bahwa fui d'leh hukum rengBnai

mereka dan bukannya doa kebunrkm bagr merdra- Nomun

p€maknaan yang pertama lebih tepa. Ada iugp yang mengatab
bahwa makna ayat ini bahwa medra t€rus menents di &s
kemrmafikan, sehingga tidak lagr memitiki ffiPd di lt[adinah dm

merekatenrsir darinya

lfi*VO$iJiti"ia $ebas@ stotut, Altah wry
berlaht atos orongerong 1wry telah tcrfuhtht sefulunQru)), yakni

Allah me,mberlakukan itr pada tmd-rmd t€rdahutu, yaihl

terlaknffiya orang-orang mrmafik, serta dimghi da dihmuhiqra
merckq dan de,mikian juga buhrm oreg-ormg ymg menebukm

bedta-berita bohong. I^afrzh fu,.$" posisi rutub s€bagai

nashdo. Az-7$ajH*fu*Allah mmmdrm tr g ormg-ormg
yang munafik terhadap para Dabi da rebutm bcdEberita
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bohong tentang m€rek4 bahwa mercka itu dihmuh dimana sqia
mereka dit€mukm-"

irri;r(#.ti16; @o, knnt seteati-kati tiada ako,
mendapati penfrolwt Wdo nowh Attari, yakni f$L?t$'tjl,
(pembatran dan penggmian). Bahkm inr akan te0ap de,mikian
terhadap orang{rary yang s€,pedi mcrckq baik yang kemrdain
maupun yang temdahulu

-&tli ri jitli 6i?3-(Muatsio b?tuta k*wdonu tentorg hui
berbangkit), yakni t€rilang waltu ujadinya Suanr pended
menyebutkan, bahwa ormg-orang Srmg menantrrakan itr1 adatah kaum
mwrafik dan pra penehr berita bohong ketika meretra diream
dengan adzab,merekamenanyakaniulmrk jauhnyahal
itu dan untuk men&stakm.

d4i-t; gb, tafukat kon)hai Mnhmma{ yakni: apa ymg
memberitahumu dm mgabeimu lifiKr'tiVf'Si 1m"n ia
hari berborglrit ita &ful, &kd *ralrnoryLyatni date u/&t dd.nrt
Manshub-nya q! w.lln sebagai "W Ger6e@ wal@), de
bentuk mu&ak*rr-rrya ini kil€oa 'lllf,;fr bermakna 6jr 6rl; aar
e-35ir 1*attu1, kendati lah^ 'z;Ei *aunhfrztu ,,atms@ ridak
hakiki. Khithab ini dih{ukm kcpada Rasulullah a 'nFlk
menerangkan bahwa bila Kiamd itr tidak diketahui watfimya oleh
beliau padahal beliau adalah uhsm Allah, malra ryalagi mamsia
selainnya. Di sini tsUnAmg mcamm keilas bagi mereka

,,#i'Sfiiil tsesugt toou Altat mctabtdi ororg<rrurg
fufr), yatcni dan menjauhkrn mcrctca aari rahm*-Nya 3rt
I <*" merytediokmt bogi mereka)di al&irat mnti di samping telmqr

bagi mereka di drmiq # <q, WrS neryata+yto (nerata)),yakni
api yang menyaladengm sangd dahsyd.

6-WAE @weka ktkol d tuIawrya setanu-totwrya)
tanpa ada hentinya ll;'otd! @u:reka fidatE nenqnroleh seorotg

178 TAFSIR FATHUL QADIR



pelintung Wi yane mofinduogi m€rela dai adzabqia iti,{j O*,
tifuk (Irula) s@rang perclong) yag menolong dm menyehrnatkan

mcreka fuinya

Lafazl $- @firman-Nyq ,6i1friii,3#E- (Pda hoi
kctilca mu*a nureka dibolak-balil*an di fulmt rcraka) adalah sebagai

Mrmtrk kalimat 

"t{,5 
{mereka fidak qumperoleh). Ada juga

ymg mengdakan rmtuk '* Qnereka kckat). Ada juga f,ang
mengatakan untuk !1tj, fpolong), dan ada juga y"ttg mengmtran
rmtukf ? yang diperkirakan, yaitu $l (ineatlah).

Jumhrn membacanyr, 8A de,ngan drrarunah fir taa' dan

Jirtlrah pada,laon dalam b€Nfuk bina' lil ,naful. 'Isa Al llmdani dan

Ibnu Ishaq membacaayr, *Jil QGmi membolak-balikkan) dengan

7a1v17 den kasrah pda lmn dalam bentul( biru' lil fa'il, yaiar Allah'
*. 'Isa juga Mbacanya ,*fi, dertgtn ilwrunah-pada tu' dan

fu:rlh A" U." ,tpngerr rna,t"na: Ch;i-;S'4LJt CnI6 1r.""t" it,
nsnboilak-balilrkeo wajah mereh). Abu llawiyalU Abu Ja'fu dm
.SyEibah mbacanya C.ifi, a*grn fdrnt @a laen dsngan makna

+iifr (t€$olak-baliknya uxajah mereka). Makna terbotak-baliknya

urajah rrereka yang disebutkan di dalam ayaf ini adalah te*aaang
dbaliHcm pada salah sahr sisinyq dan terkadaog dibalik @a sisi

lainnya deean dan belakang, dan wrna mereka benrbah kil€na
jilatan api, sehingep t€,rkadmg hitm dan te*adang hijarr Mr lulit
mereka berganti dengan kulittainnya

Maka pada saat itulah YiSi*L';rl(:tiGltlrj;. Qncreka
berkata, 'Alangkah batbrya, andaikfra kmni ta'at keryda Attah do,
ta'at (pula) kcpada Rasul.). Ini kalimat permulaan, seakan-akrn

dikatalen: Sagnirnana keadaaa mereka? Lalu dijaurab: Mereka

me,ngatakan.... Bisa juga mrLn*nye Pada hui k€tika muka mercka

dibolak-hlikkm di dalam Maka' mcr& berte, *Alangf,ah baiknya

kami... dst." Mereka berhrap bahwa merdra Eemdi
Allah dan Rasul-Nyq serta beriman Lepada apayug beliru tsurakan,
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sehingga mereka selamat dari adzab yang kini t€ngah mereka tlnrri,
sebagaimana selamatnya orang-orang yaag beriman Alif rrdalaffi
{fi)i, dan pada lafazh 'J,a.{tadalah atif yngterdryar pada hd&
taoda pemisah. Para ahli nahwu menyebaya, alifu al itlilo',
keterangannyatelah dipaparkan di permulaan surah ini.

.. 6{KtG1t7611LV3!}6 <o* nereka berkao, ,yo rdut
Kami, kami telah meno'ati pemimpi*pemimpin bt
pembesm-pembess komD. Iklimat id di-'a$-kan (airaogtm)
dengan kalimat yang pertama Yang dimaksud deogan 6frgr dzrr_)rl3Ilt
adalah para pemimpin yang mencontohi urusan mereka di duni4 dm
mereka mengikuti para pemimpin itu Ini peringdm
keras terhadap sikap mengekor (tod@. Di dalam AI Kitab yangmuria
banyak sekali ayat yang memperingatkan tentag hal ini, hpi iE
hanya bagr yang memahami makna l<olmrullal, dan me,ngihtinya
serta menanamkannya di dalam dirinya, bukm 'rntrk merreka ymg
termasuk jenis binatang dalam pematmao, pembmgkmgro dm
kuatnya fanatisme.

AI Hasan dan Ibnu'Amir membacanya:E1tltw, deogan k6rot
pada taa' dalam bentuk jamak dari iit.i, yaitu jamak dari jamak
Muqatil berkata "Yaitu orzmg-orang memberi suplay makanar datm
perang Badar." Pendapat pertama lebih tepat, dan tidak ada irxtikesi
untuk mengkhususkannya dengan rnakna golongan t€rtentu

Wi1bl (lalu mereka menyetukan koni doi jalm 6wE
benar)), yakni karena mereka menggambarkan kepada 136i itxlehnya

kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya Jalan dimaksud ffi adateh

tauhid.

Kemudian mendoakan mereka dalam kondisi itr deng""
a.-

meugatakan, Vffi<rrgij4r;;Xj (ya tutwt kmi, timpakoilatt
keWaa mereka adzab dru kali lipat), yakni dua kali lipat dari {t ah
l@mi. Qatadah berkata, "Yaihr adzab drmia dan atfiird.,' Ada jugt
yang mengatakan, "Yaitu adzab lanfir danarlzabkesesafian-'
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Wgff| (dan httuklah mereka dengan httukan yang

besar). Jumhur membacanya: tif @anyak), dengan tsaa'bertitik tigu,

yakni: laknat yang jumlahnya banyak lagi sangat keras. Qira'ah ini
dipilih oleh Abu Hatim, Abu 'Ubaid dan An-Nuhas. Sementara Ibnu

Mas'ud beserta para sahabatnya, Yahya bin Wutsab dan 'Ashim
membacanyat {6, dengan Daa'bertitik satu, yakni: besar bentuknya

dan berat menimpa mereka.

Al Bulfiari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

'Aisyah, ia berkata, "Saudah keluar untuk suatu keperluannya (buang

haja| setelatr ditetapkannya hijab. Ia seorang wanita yang berpostur

tinggi sehingga tidak sulit mengenalinya bagi yang pernah

mengetatruinya. Saat itu ia dilihaf oleh 'Umar, maka ia berkata

'Wahai Saudatr. Sungguh, demi Allalu engkau tidak samar bagi karni.

Karena itu, perhatikanlah bagaimana engkau keluar?' Maka ia pun

segera kembali, sementara Rasulullah sedang di rumatrku, saat ifu
beliau sedang makan malam, dan tangannya tengah memegang tandan

kunna. Lalu Saudah masuk dan berkata" 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya tadi aku keluar karena suatu keperluanku, lalu 'IJmar
mengatakan demikian dan demikian.' Kemudian turun wahyu kepada

beliau, dan.hingga selesai watryu itu turun, tanda kurma masih beliau

pegang dan tidak beliau letakkan, lalu beliau bersabd4 '01 'cfi 'oi,t ds'fi1

$*q',i.i* (Sesungguhnya kolian tetah diizinkan keluar untuk

me ny e I e s ai kan ke p er lu an kal i an).-80

Sa'id bin Manshur, Ibnu Sa'4 'Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik, ia
berkata, "Para isteri Nabi $ biasa keluar untuk memenuhi keperluan

mereka, sementara beberapa orang munafik merintangi mereka dan

mengganggu mereka, lalu dikatakanlah bahwa hal itu dilakukan oleh

orang-orang munafilq maka mereka berkata, 'Sebenarnya kami hanya

'o Muuafoq 'ataih, AlBukfiari (5237)dan Muslim (4tl7}g).
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melalcukannya terhadap para hamba sahaya.' Lalu turunlah ayat ini:
#,tiiftAiW-(HaiNabilcatakanlahkepadaisteri-isterimu))'

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al
Qaraztri, ia berkata, "Seorang lelaki dari golongan munafik merintangi

wanita-wanita mukmin dan mengganggu mereka, lalu ia ditegur, dan

ia pun membela diri, 'Aku kira itu hamba sahaya.' Maka Allatl
memerintatrkan mereka agar menyelisihi pakaian hamba sahaya, dan

agar mengulurkan jilbabnya serta menutupi wajatr mereka kecuali

sebelatr matanya. 'i;3-6{;i6{s (Yang demiHan itu supaya mereka

lebih mudah untuk dikenat), yalari: U*:itapt (eUitr mudah untuk

dikenali)."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatifi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Allah memerintahkan

para wanita mukmin, apabila mereka keluar dari rumatr mereka untuk

menyelesaikan keperluan mereka (buang hajaQ agar mereka menutupi

wajah dari atas kepala mereka dengan jilbab dan hanya menampakkan

sebelah mata saja."

'Abdwrazzaq, 'Abd bin Humaid, Abu Daud, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ummu
Salamah, ia berkata, "setelah diturunkannya ayat ini: U:r*<i,rt-

(Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh

merekn), para wanita Anshar keluar dengan kepala yang seperti

burung gagak pada keledai betina, sementara mereka mengenakan

pakaian-pakaian hitam." Demikian juga yang disebutkan di dalam Az-

Zawa'id, dengan lafizh "keledai betina", nurmun itu tidak ada

maknanya, karena maksudnya adalah menyerupakan pakaian hitam

mereka dengan burung gag*, dan bukan memaksudkan menyifati
mereka dengan sifat keledai betina, sebagaimana halnya ungkapan:
p, l,yit ,lJ6'oV (seakan-akan di atas kepala mereka ada burung).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkat4

"Semoga Allah meratrmati para wanita Anshar. Ketika diturunkannya
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ayatt U,S,i r$tf:S'-(Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu),

mereka merobek kain mereka, lalu mengenakannya pada kepala

merekq dan mereka shalat 6i 6slekeng Rasulullah $ seakan-akan ada

burung gagak di atas kepala mereka"

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas

mengenai ayat ini, ia berkata, "Dulu ada wanita merdeka yang

mengenakan pakaian seeerti hamba sahaya, maka Allah

memerintatrkan para wanita mukmin agar me,lrgulurkan jilbab mereka.

Mengulurkan jilbab adalah hingga menutupi tubuh dan diikatkan pada

sisi tubuhnya."

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b mengenai

firman-Nya, 'bh;Ai ii i 63 $esunggutuU,a jika tidak berhenti

or(mg-orang munafik), yang dimaksud adalah kaum orang-oftmg

munafik itu sendiri. Yj A$ OirSV (orang-orong yans

berpenyakit di dalam hatilrya), yakni: keraguan, yaihr katrm munafik
juga."

Ibnu Sa'd juga meriwayatkan dari 'Ubaid bin Jubair, ia

berkat4 -d!it ee;,;;$ F; e-}4ir-$V (orang-orans ysns

berpenyakit di dalam hatirrya dan orang-ororg yang menyebarkan

lrobar bohong di Madinah (dori menyakitimu)), yuht semua omng

munafik."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas firman-Nya fur 3W (niscrya Kami

perintahlran kamu (untuk memerangi) mereka), ia berkata, "(Yakni):

niscaya Kami kuasakan kamu atas mer€ka"
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,jg,rxifii # bir i$V tK{ W;'".$i W
6"9 {;r|l;_, X 6:l}J(" irtrt(1i @ W,fii'^-.

i?,

3'6 36 fi',ti'fi *;,fi F.1i'Fgt {JC'F e
)qf\",6"i:,J o. fri Ji';6ii r** ut- w(;j
fir(,jl i?fisfo{ w $'fi,& (;i. 6 .*,
,r,t:5:6 o-+;3f r;1'{fi9 lre}.fi {ir A:)
@ g; $;i fii'o6".;j515g-rrrr$ & ftl :.3$

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti
orang-orang yang menyakiti Musa; maka Allah membersihkannya

dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia
seorang yang mcmpunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Hai
orang-orang yang berirnan, bertakwalah kamu kepada AIIah dan

katakonlah perkataan yang bena4 niscaya Allah memperbaiki
bagimu amalan-amalanmu dan mcngampuni bagimu dosa-dosamu

Dan barangsiopa mcna'atiAllah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya ia telah mcndapat kemenangan yang besar.

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit,
bumi dan gunung-gunung, mtka serilaonya enggan untuk memikul

amanat itu dan mcreka hhawotir akan mengkhianatinya, dan
dipikullah amanal itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu
amat zhalim dan amat bodoh, sehinggaAllah mengadzab orang-

orang munalik laki-laki dan perempuan dan orang4rrang musyrikin
laki-laki dan perempuan; dan sehinggaAllah menerhna taubat

orang-otang mukmin laki-laki dan perempuan Dan adalah Allah
Maha PenganEun lagi Maha Penyayang.r,

(Qs. At Alzaab [33]: 69-73)
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Firman-Ny a, &;!;it 61t $K{ liorgonlah kamu meniadi

seperti orang-orang yang menyaffiti Musa), yaitu mereka yang

mengatakan, batrwa Musa berpenyakit kusta atau ada aib padanya.

Riwayat tentang ini akan dikemukakan di akhir pembahasan bagian

ini. Ayat ini mengandung pelajaran'bagi kaum mukmin sekaligus

peringatan bagi mereka agar tidak memasuki perkara-perkara yang

bisa menyakiti Rasulullah. Muqatil b€rkat4 "Allah menasihati kaum

mukninin agax tidak menyakiti Muhammad $ sebagaimana Bani

Israil menyakiti Musa."

Ada perbedaan pendapat mengenai apa yanrg menyakiti Nabi

kita Mutrammad S sehingga ditunrnnya ayat ini. An-Naqqasy

menceritakan, bahwa yang menyakiti Muhammad .$h adalatr ucapan

merek4 
'*Zard 

bin Muhammad." Abu Wa'il mengatakan, "Bahwa

Nabi $ membagikan suatu pembagian, lalu seorang lelaki Anshar

berkata, 'sesungguhnya pembagian ini tidak menginginkan keridhaan

Allah'." Ada juga yang mengatakao, bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan Zatd bn Haritsah daa Zaimb binti Jahsy serta

perkataan-perkataan orang mengenai hal ini.

Makna W $i't4'ogt (Dan adatah dia seorang yang

mempunyai kedudutran terhormat di sisi Altah): ti t-t*b $ ry $65

l5e.i @an dia adalatr seorang yang mempunyai kedudukan terhormat

di sisi Allah). Kedudukan terhormat di sisi Allah adalah kedudukan

yang tinggi. Ada juga yang mengatakan tentang penafsirannya, bahwa

Allah berbicara secara langsung kepadanya

Jumhur membacanya: fi;'^469t (Dan adatah dia di sisi

Allah), dengan nuun sebagai zlwrf majaziyah. Sedangkan Ibnu

Mas'ud, Al A'masy dan Abu Haiwah membacanya: pr if (hamba

Allah), dengan baa' bertitik sattl dari fr;ilt(penghambaan).
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tic padakalimat $lqfriift (matrn Allah membersihkannya

dari tuduhan-tuduhan yang mereka katatran) adalah maushul atau

mashdar,yakni: i,jA q$ $4 @arr apayangmereka katakan), atau i14

eet^P ta*i perkataan mereka).

':tf 'fiipftJiq\- (Hai orans-orans yans beriman,
bertakwalah kamu kcpada Atlah) dalam segala urusan. 6.r{;tl$rJ
(dan lcatalranlah perlcataan yang benar), yakni perkataan yang lurus
dan benar. Qatadah dan Muqatil mengatakan, "Yakni: katakanlah
perkataan yang benar mengenai Zunab, dan janganlah katian
menisbatkan kepada Nabi $ apa-apa yang tidak benar.,' .Ikrimatr

mengatakan, bahwa perkataan yang benar adalah laa ilaaha illattah.
Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalatr perkataan yang

ztratrirnya sesuai dengan batinnya. Ada juga yang mengatakan, batrwa
itu adalah yang menginginkan keridhaan Allah, bukan selain-Nya.
Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalatr mengupayakan
perbaikan hubungan di antara sesama manusia. i-SJt diambil dari

,"At y eq.C{51 {+5 (meluruskan incaran anak panatr agar
mengenai sasaran). zhahtnya ayat ini, bahwa Allah memerintahkan
mereka agar mengatakan perkataan yang benar dalam segala hal yang
mereka lakukan dan mereka tinggalkan. Jadi tidak khusus pada satu
macam saja, walaupun lafazhnya tidak mengindikasikan keumuman,
namun konteksnya menunjukkan malcna ini, karena Allah &
menganjurkan para hamba-Nya agar mengatakan perkataan yang
benar sehingga menyelisihi perkataan orang-orang yang mengatakan
perkataan yang menyakiti hati.

' 
Kemudian Allah menyebutkan gaqiaran yang akan diterima

orang-orang yang melaksanakan perintah takwa dan mengatakan
perkataan yang benar ini, Allah pun berfirman, KlC-#e
(niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu), yatni
menjadikannya baik, tidak ada yang rusak, sebagaimana yang Allah
tunjukkan mereka kepadanya . F.3!'FX (dan mengampuni
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bagimu dosa-dosamu'j, yatari menjadikannya dihapuskan lagi

diarnpuni.

5;;'ii 8 r;3 (Dan barangsiapa menaati Atlah dan Rasul-

ilya) dalam meltsanakan ketaan dan menjauhi kemaksiatan. )'6-te
Wf,] (maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang

besar), yakni memperoleh kebaikan yang besar, dan memperoleh

kebaikan dunia dan aktrirat. Kalimat ini sebagai kalimat permulaan

yang menegaskan apa yang sebelunrnya.

Kernudian, setelatr Allah f menerangkan kebaikan yang akan

diperoleh oleh mereka yang taat setelah menerangkan adzab yaag

akan diperoleh oleh para pelaku kemaksiatan, selanjutnya Allah
menerangkan agungnya perkara tugas-tugas syari'at dan sulitrya
perkara ini. Allah b"rfi*,*, )qG,6JSa.tAi &;'i6irt;;q
fi'brrr\ $-; 6 <i,ft Anrrggrhrryo Kami telah mengemukakan

atnanat kcpado langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya

enggan untuk memihi ananat iitu don mereka Htatvatir akan

mengHianatinya). Para mufassir berbeda pendapat mengenai arnanat

yang disebutkan di sini. Al Wahidi berkata, "Makna amanat di sini

menurut semua mufassir adalatr ketaatan dan pelaksan.ran kewajiban-

kewajiban yang pelaksanaannya terkait dengan pahala dan rnenyia-

nyiakannya terkait dengan siksa" Al Qurthubi berkata, "Amanat ini
mencakup semua urusan agama menunrt pendapat yang benar, dan ini
merupakan pendapat Jumhur."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai rincian

sebagiannya. Ibnu Mas'ud berkata, *Yaifu auranat harta, seperti titipan

dan sebagainya." Diriwayatkanjuga darinyq batrwa itu adalah arnanat

dalam semua kewajiban, dan yang paling utamanya adalah amanat

harta.

tlbay bin Ka'b berkata, "Di antara amanat ini adalah wanita

mer{aga kesucian kemaluannya (kehornatannya)."
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Abu Darda berkata, "Mandi junub adalatr amanat. Dan
sesungguhnya Allah tidak menuntut amanat sesuatu pun dari anak
Adam dalam agamanya selain itu."

Ibnu 'Umar berkata, "Yang pertama kali Allatr ciptakan pada

manusia adalah kemaluannyq dan Allah berfirman, 'Ini adalah
amanat. Aku menitipkannya kepadamq maka janganlatr engkau
gunakan kecuali dengan cara yang benar. Karena memeliharanya
berarti memelihara dirimu.' Jadi kemaluan adalah amanat, telinga
adalah amanat, mata adalah afilanat, lisan adalatr amat, perut adalah
amanat, tangan adalatr irmanat kaki adalah amanat. Dan tidak ada
keimanan bagi yang tidak menjaga amanat padanya.,trl

As-Suddi berkata, "Yaitu percayanya Adam kepada analcnya,

Qabil, untuk menjaga anaknya, Habil, dan pengkhianatannya dengan

membunuhnya." Pendapat ini sangat jauh dari mengena. Entatr
mengapa As-Suddi menafsirkan ayat ini demikian. Jika memang
demikian, tentu ada dalil yang menrurjukkan itu, narnun ternyata tidak
ada dalilnya. Dan ayat ini tidak menceritakan tentang para hamba
terdahulu, sehingga berpegang dengan itu adalah sangatjauh dari yang
terjauh, dan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Jika penafsiran ini
berdasarkan parameter batrasa Arab, maka di dalam bahasanya orang
Arab tidak ada indikator yang membawakan pengertian amanat ini
secira muflak ke zaman awal mula alam ini. Jika penafsiran ini murni
dari pandangannya, maka sesunggubnya Al Kitab yang mulia bukan
unfuk bermain-mainnya pandangan orang. Karena ifu, ada ancaman

bagi yang menafsirkan Al Qur'an dengan pandangannya sendiri. oleh
karena itu, berhati-hatilah watrai para pencari kebenaran dalam
menerima penafsiran-penafsiran seperti ini, dan lrukutrkanlah tangan
Anda dalam menafsirkan Kitabullah dengan instrumen batrasa Arab.
Karena ini adalah Al Qur'an yang menggrmakan bahasa Arab

8' Shahih, dengan lafaz,h: 'n'"+t:it -#\3Euq\ eidak ada iman dan tidahputa
agama bagi yang tidak memegory jotji).
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sebagaimana yang dinyatakan Allah. Jika sampai kepada Anda

penafsiran dari Rasulullah &, maka janganlah Anda menoleh kepada

yang lainnya. Demikian juga penafsiran yang berasal dari para sahabat

rg, karena mereka termasuk oftmg-orang Arab dan tergolong para ahli

bahasa Arab, maka Anda harus memadukan apa yang dikemukakan

oleh seorang sahabat dengan instrumen bahasa Arab dan ratrasia-

rabasianya, lalu ambillah semua itq niscaya itu akan bermanfaat.

Dalam pendahuluan kitab Tafsir ini telah kami kemukakan apa yeng

bisa mengarahkan Anda ke situ.

Al Hasan b€rkat4 "Sesungguhnya amat itu ditawarkan kepada

l*SrL bumi dan gumng-gunmg, lalu mereka berkat4 'Ada apa di
dalamnya?' Lalu Allah meqiawab, 'Jika engkau baik maka Aku akan

mengganjarmu, dan jika ddak baik maka Aku akan mengadzabmu.'

Mereka pun berkata, 'Tidak'."

Mujahid berkata, "Setelah Allah menciptakan Adam, Allatl
menawarkan amanat kepadanya Lalu dikatakan itu kepadanya, maka

ia pun berkata, 'Aku telah mengembannya'." Diriwayatkan juga

menyerupai ini dari selain Al Hasan dan Mujahid. An-Nuhas berkata"
*Inilah pendapat yang dianut oleh para ahli tafsir."

Ada juga yang berpendapat, bahwa amanat ini adalah yang

Allah titipkan pada langit, bumi, gunung-gunung dan semua makhluk,

yaitu berupa bukti-bukti rububiyyah-Nya (Tuhan Pencipta dan

Pemelihara) agfi mereka menarnpakkanya, lalu mereka pun

menampakkannyq kecuali manusia, mereka menyembunyikanrrya dan

mengingkarinya. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ahli kalam

dalam menafsirkan Al Qur'an dengan pendapatryayang menyimpang.

Berdasarkan pemaknaan ini, maka maloa g; uila/r tl;ilrl 6fami
menunjukkan).

Sejumlah ulama mgngatakan, "Sebagaimana diketahui, bahwa

benda mati tidak dapat memahami dan tidak pula dapat menjawab,

maka harus diperkirakan adanya kehidupan pada semua itu. Maka
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'mengemukakan' pada ayat ini adalah memberikan pilihan, dan bukan

paksaan."

Al Qaffal dan yang lainnya mengatakar.r, bahwa

'mengemtrkakan' di dalarn ayat ini'adalah bent.uk penrmpamaal

yakni: sesungguhnya langit bumi dan gunung-gunung yang begitu

besarny4 seandainya mengembannya dengan berbagai tugas-tugasnya

dan konsekwensiny4 tentu tidak akan sanggup mengemban beban-

beban syari'at yang mengandung patrala dan sika. Yakni: beban-beban

itu adalah perkara yang besar sellingga tidak mampu diemban oleh

langit, bumi dan gunung-gunung, namun manusia mau

mengembannya, maka manusia ittr amat zhalim dan amat bodoh,

seandainya ia berfikir. Ini senada dengan firman-Nya" irl:.;rt6\6jJ
bg "Kalau sefiranya kami menurunkan Al Qur'an ini kcpoda

sebuah gunung)' (Qs. n Hasyr [59]: 21).

Ada juga yang berpendapat, batrwa (;; i^ bermanka Ub':O

(Kami adukan/pertarungkan), yakni: Kami pertarungkan amanat ini
dengan langit, bumi dan guilIng-gunung, lalu semuanya kalah dan

amanat yang menang karena beratrya amanat terhadap semua ini.

Ada juga yang mengatakan, batrwa dikemukakannya amanat

kepada langit, bumi, dan gunung-gunung adalah dari Adam AS, dan

bahwa Allah & memerintahkannya untuk mengemukakan amanat itu
kepada benda-benda tersebut. Pendapat ini juga merupakan

penyimpangan, bukan penafsiran

Matcna ip{W (dan dipihtllah amanat itu oleh manusia),

yalad dilaksanakan, dan dengan begitu manusia itu amat ztralim

terhadap dirinya lagi bodoh menganai apa yang dilakukannya itu.

Atau: bodoh terhadap kadar yang dimasukiny4 sebagiamana yang

dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Atau: bodoh terhadap Tuhannya,

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan.
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Az-byai be*ata, *Makna til;; ailaUnmengkhianatiny4 dan

ayat ini memaksudkan orang-orang l€fir, orang-orang fasik dan

orang-orang druhaka."

Ada juga yang mengatakaru bahwa makna @ adalah

mengembannya dan menanggungnyao atau siap menerimanya secara

fitrah. Atau: menerimanya ketika dikemukakan kepadanya di alam

benih saat keluarnya anak kettrunan Adam dari tulang punggugnya,

lalu diambillatr sumpah atas mereka

Laam ' pudu firman-Nya" qiy5t|'u:rf ii 7:i4.
,S-r:S @F6 @ehingga Attah mengadzab orang-orang

munofik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki'laki

dan perempuan) tefl<aitdengan ti);r,yakni: dan dipikullatr amanat itu

oleh manusia agar Allah mengadzab yang druhaka dg mengganjar

yang taat. Berdasarkan pemaknan ini, maka kalimat {ti;qibitdl;
(Sesungguhltya rnanusio itu amat zlwlim dan amat bodoh) kontradiktif

antara kalimat ini dan tujuannya untuk memberitatrukan tidak

terpenuhinya arnanat yang diembarmya.

Muqatil bin Sulaiman dan Muqatil bin Habban mengatakan,

"sehingga Allah 'mengadzab 
mereka karena mereka mengkhianati

arnanat, mendustakan para rasul, dan melanggar sumpatr yang telah

mereka nyatakan ketika 4gereka diketuarkan dari punggung Adam."

Al Hasan dan Qatadah b€rkat4 'Mereka yang diadzab itu

adalatr mereka yang menghianati amanat itu. Dan mereka yang

diterima taubatnya oleh Allatr adalah yang melaksanakan amanat itu."

Ibnu Qutaibah berkata "Yakni: Kami mengemukakan itu agar

tampak kemunafikan orang munafik dan kesyirikan orang musyrik,

lalu Allah mengadzab mereka dan menampakkan keimanan orang

beriman, lalu Allatr menerima taubatnya, yakni memberinya ampruran

dan rahmat bila terjadi ketidak-sempunraan dalam sebagiaan ketaatan.

Karena itulah Allah menyebutkan dengan lafa^ taubat, maka hal ini
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menurjukkan, bahwa orang beriman yang durhaka akan keluar dari

adzab ittt."

U;Wfrii(t loa adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang), yakni banyak memberikan ampunan dan rahmat

bagi para hamba-Nya yang beriman bila mereka kurang dalam

melaksanakan Sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Ada juga yang

mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan amanat adalatr akal. Tapi
yang benar adalatr apa yang kami kemukakan dari pendapat Jumhur,

adapun selain itu, maka tidak lepas dari kelematran karena,tidak
ditopang oleh malana batrasa Arab, dan tidak sesuai dengan konteks

syari'at, serta tidak sesuai dengan konsekwensi pengertian amanat.

At Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Abu
Hurairalr, ia berkata, "Rasulullah $ pernah bersabda, \'f.tSt3 A;L;
v, :,j66 ,;F.Vt Gt ;.y-i$l ;gi$E ,aLfltirp t* b aj-'r tb *
srJ ip.s y ltt Ly .Ttt cy ,?rit cy ,:.,,tr 6t ,eb * :y\t ytt t'J6 ps
U $tr r,Sr,l #t ,b'qu),'# i't;i t4s-tt#t ,$6 q 

'ti tsi.-'ot

;yri 'jrit +is,t iW ,pi'll$ ,y,*tr|s -;Attty atllg y,q, ,b -,Ft

6 -o#t 66ib iiti ;y.t"l,r. ;yy ,tt;et ,F ,F €# ,'* ,$ ,j*-
,iv,^i s* #\ iybs ,*.iv '$J3 'Jtl, ;.tJt ?rs1 ,Sjfr g. 6W ln, ;go
L# fi tJ6il il rsts y* f t"o.M .;uiiUitt$,* (Sesungguhnya Musa
adalah seorang lelaki yang pernalu dan tertutup. Tidak ada yang
terlihat dari laiitnya sedikit pun karena malu. Lalu ia diejek oleh
yang mengejelotya dari kalangan Bani Israil, rnerelm mengatakan,

'Tidak ditutupi oleh penutup ini kecuali karena terdapat cela pada
htlitnya, baik itu berupa htsta, atau perryakit htlit lainnya.' Kemudian
Allah & hendak membebaskan Musa dari apa yang mereka katakan.

Lalu pada suatu hari Musa berada sendirian, ia menanggalknn

pakaionnya dan meletakkannyo di atas batu, kemudian ia mandi.

Setelah selesai mandi, ia menghampiri pakoiawryg untuk
mengambilnya, namun batu itu malah lari membawa pakaiannya.

Maka Musa mengambil tongkatttya dan mengejar batu tersebut sambil
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berteriah 'Pakaianht, hai banl Pakaianht, hai batu!' HWga
alrhirnya ia sampai kepada sekcrumunan Bani Israil, malca merelm

pun melihawa telanjang sebagai sebaik-baik apa yang diciptakan

Allah. Malra dengan begitu Allah telah membebaskanrtlta dari apa

yang merelra tuduhknn. Lalu batu itu berhenti, dan Musa pun

mengambil pakaiannya, lalu ia mengenakanrtya, dan memuhtl batu

itu dengan tongkatnya. Demi Allah, sungguh ada bekas pada batu itu

lrnrena dipufut oleh Musa sebanyak tiga, empat, atau lima trali)."82 Al
Bazz.at,Ibnu Al Anbari, dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan yang

serupa itu dari hadits Anas.

Diriwaytakan oleh Ibnu Abi Syaibatr di dalam Al Mushannaf,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan ia menshatrihkanny4 serta

Ibnu Mardawaih, dari Ibnu'Abbas mengenai firman-Ny ", 
'u\:gilKS

,$j.bit: (ianganlah kamu meniadi seperti orang-orang yang

menyakiti Musa), ia berkat4 "Yaitu mereka mengatakan batrwa Musa

berpenyakit sopak. Maka pada suatu hari Musa keluar untuk mandi,

lalu ia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu, lalu batu itu
melarikan pakaiannya, maka Musa pun mengejarnya sambil telanjang

hingga mencapai sekumpulan orang dari kalangan Bani Israil, maka

mereka meliha$ya dan tidak ada sopak padanya. Itulah firman-Ny4

W ii'^4'b(t1j6qfif'ff{r (mala Allah membersih*annya dari

tuduhan-tuduhan yang mereka latakan Dan adalah dia seorang yang

mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah)."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menshatrihkannya, dari

jalur As-Suddi, dari Abu Malik, dari Ibnu 'Abbas dan dari Murrah

dari Ibnu Mas'ud, serta dari satrabat-sahabat lainnya: "Bahwa Allalt
mewatryukan kepada Mus4 'sesungguhnya Aku akan mewafatkan

Harun, maka bawalah dia ke guung anu dan anu.' LaJu keduanya

berangkat menuju gunung tersebu! ternyata di sana ada sebuah batu

dan sebuah n:rnah yang di dalamnya terdapat tempat tidur yang di

82 Shahih,Al Bulfiari (3404) dari hadits Abu Hurairah.
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atasnya terdapat sebuah kasur, angin pun berhembus segar. Tatkala

Harun melihat gunung dan rumah serta isinya, ia merasa kagum, lalu

ia berkata, 'Hai Musq aku ingin tidur di atas tempat tidur ini.' Musa

berkata" 'Tidurlatr di atasnya.' Ia berkata, 'Mari, engkau juga tidur
bersamaku.' Tatkala keduanya sedang tidur, maut menjempirt Harun.

Lalu setelatr Harun wafat, rumatr itu diangkat dan batu itu pun pergi,

sementara tempat tidur itu diangkat ke langit. Ketika Musa kembali

kepada Bani Israil, mereka berkata 'Dia telatr membunuh Harun dan

mendengkinya karena kecintaan Bani Israil terhadapnya.' Demikian

itu karena Hanrn lebih lembut terhadap mereka, sementara Musa

cenerung lebih keras terhadap mereka. Ketika tuduhan itu terdengar

oleh Musa, ia berkata" 'Celaka kalian, sesungguhnya dia itu
saudaraku. Apakah kalian menudubku telah membuntrhnya?' Tatkala

tuduhan itu semakin santer terhadapnya, Musa pun shalat dua raka'at

kemudian bedo'a kepada Allah. Lalu diturunkanlah tempat tidur itu
hingga mereka dapat melihatnya berada di antara langit dan bumi,

maka mereka pun mempercayainya.'83

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu
Mas'ud, ia berkata, *Pada suatu hari Rasulullah S membagi-bagikan
pembagian, lalu seorang lelaki berkata" 'sesungguhhnya ini
pembagian yang tidak menglrarapkan keridhaan Allah.' Lalu
disampaikan hal itu kepada Nabi $, maka merah padaurlan wajah

beliau, kemudian beliau bersabdq t:Ji ;,, fi Ettt fi *l & $tgt
'fi;il lSemoga rahmat Allah dilimpahkan kepada Musa. Sungguh

beliau telah disakiti lebih banyak dari ini, narnun beliau tetap

bersaiar).84

Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Rasulullah Sr

83 Dikeluarkan oleh Al Haldm Qt579), dan ia mengatakat,"shahihberdasarkan
syarat Muslim, namun keduanya (Al Bulfiari dau Muslim) tidak mengeluarkannya."
Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.* *t tttofoq 'alaih, AlButhari (3459) dan Muslim Ql79).
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mengimami kami shalat Zhtrhur, kemudian beliau bersabda, &k dt
gll lfetaplah di tempat knlian). Kemudian beliau menghampiri kaum

laki-laki dan bersab da tL-l:"\F vfi 3't5 'nir tF ',t1 

$7t :i ;$ rs L1

(Sesungguhrrya Allah memerintahlcanfu agar aht memerintahkan

lcalian supcya kalian bertakwa kepada Allah dan mengatalmn

perkataan yang benar). Kemudian beliau menghampiri kaum wanita

dan bersabda, t'r'.g\F '# iitS'ilt'g43 i;l:l*t ii ;3n$L1
(Sesungguhnya Allah memerintahkanht agar alu memerintahkan

lcalian supcrya kalian bertakwa kepada Allah dan mengatakan

p er kat aan y ang b e nar)."Es

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al
Anbari di dalarn kttab Al Adhdad meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai firman-Nya, 'i6iig;EL (Sesungguhnya Kami telah
mengemukakan amanat), ia berkata" "Amanat adalatr kewajiban-
kewajiban yang ditawarkan Allah kepada langit, bumi, dan gunung-

gunung, bahwa bila mereka menunaikannya maka Allah akan

memberi mereka pahala, namun bila menyia-nyiakannya maka Allah
akan mengadzab mereka. Maka mereka tidak mau mengemban itu
karena khawatir tidak dapat menunaikannya, dan ini bukan

kemaksiatan tapi sebagai pengagungan terhadap agama Allah bila
tidak dapat melaksanakannya. Kemudian Allah mengemukakannya

kepada Adam, dan ia pun mgnerima untuk mengembannya. Itulah
firnran-Ny q {riiCJL i{li;ir;,.ij(t$ g"" dipituttah amanat itu
oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat
bodoh),yakni terpedaya oleh perintah Allah."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibatr, 'Abd
bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al
Anbari di dalam kitab Al Adhdodh, serta Al Hakim dan ia

E5 Dikeluarkan oleh Ahmad gt39l); Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam l/
Majma' fl0nn), dan ia mengatakan, 'Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazar.Di
dalanr sanadny terdapat Laits bin Zabi Salim, ia seorang mudallis. Adapun para
perawi Ahmad yang lainnya adalah paraperawishahih.
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menshahihkannya, dari Ibnu 'Abbas mengenu ayat ini, ia berkata,

"(Amanat) itu dikemukakan kepada Adam, lalu dikatakan kepadany4
'Terimalatr itu dengan segala kandungannya. Jika engkau patuh maka
Aku akan mengampunimu, namun bila engkau durhaka maka Aku
akan mengadzabmu.' Maka ia pun menerimanya dengan segala

kandungannya. Namun tidak berapa lama hanya dalam waktu antara

waktu Ashar hingga malam dari hari tersebut, ia telah melaktrkan
dosa." 'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan yang
menyerupai itu darinya melalui jalur lainnya.
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SURAH SABA'

Surah ini terdiri dari 54 Qima puluh empat) ayat yang
semuanya Makkiyyah (diturunkan di Mekah). Al Qurthubi
mengatakan, bahwa demikian menurut semua ulama kecuali satu ayat

yang diperselisihkan, yaitu firman-Ny4 'gG|'u-$t;;; (Dan

orang-orang yang diberi ilmu (Ahli KrtaQ berpendapat (ayat 6),

dimana segolongan ulama mengatakan batrwa ayat ini Makkiyyah dan

segolongan lainnya mengatakan Madaniyyah (diturunkan di
Madinatr). Insya Allah nanti akan dikemukakan perbedaan pendapat

mengenai makna ayat ini, dan terkait dengan siapa ayat ini diturunkan.
Ibnu Adh-Dharis, An-Nuhas, Ibnu Mardawaih daq Al Baihaqi di
dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Surah
Saba' diturunkan di Mekah."

@ffi$\--.t,
)$t nLS, C f$'ij,$*t,y1j o- Siiti o.(, 5 

"5i iyig
6, iai a3*6Q e*c:,6fi cu( fr@ #
{; jit;et,tj;{ Wt$Je; jiifr#;i'fr$e;
o.{t o- 5 i a irt 3t i'; 4#,-{|#, # fiU "5
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# # c$y ii4't $i Gys eH-{J "3i

*J uAG ? 4t iyrt W:;o fi ,.lV 3*q1
'6.rt j 4j n <r6yTj oi,i -# 

G,jlr-ii ;;; @ u
&, ib 93r s w'"S,J6j @ # tA sb 6yets;

irgsdts&rrcl *4,*',ii<ti*ksir+6{;,';
ltli_fi #yAL effrt4'#U6j"i.{ t$4,4 *

5 ei*i gJ;r133 
"L"ri.it; i$i 4 #6r &$6.(

3:; "t?;i { 6.43 i"r -Ai i},4 r}rri i.$i G#

@ g # gJ'{'l 4+; oi't- l::ti 6; 65 Fit" ii:,
"Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa
yilng di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat Dan Dia-
lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui Dia mcngetahui
apa yang mosuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari padanya, apa
yang turun dari langit dan apayang naik hepadanyu Dan Dialah
Yang Maha Penyayang lagi Maha pengampun.Dan orang-orang

yang kaJir berkata, 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada
kami' Katakanlah,' Pasti datang, demi Tuh anku yang mengetah ui

yang ghaib, sesungguhnya Kiamat itupasti akan datang
kepadamu Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat dzarrah

pun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula)
yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, mclainhan tersebut di

dalam Kitab yang nyata (Lauh Mohruzh),' supaya AUah memberi
balasan kepada orang4)rang yang beriman dan mcngerjahon amal

yang shalih.Mereka itu adalah orangqrong yang baginya ampunan
dan rezeki yang muliaDan orang,rang yang berusaha untuk
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(menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat
ruelemohkan lkan adzab Kami), mereka itu memperoleh
adzab, yaitu (ienis) adzab yang pedih.Dan orang-orang yang diberi

ilmu (Ahti Kitab) berpendapat bohwa wahyu yang diturunkan
kepadamu dari ruhanmu ituloh yang benar dan mcnunjuki

(manwio) hepada jatan Tuhan yang Maha perkasa tagi Maha
TerpujiDan orangerang haft berkata (kepada teman-temannya),

'Mauhah kamu hami twtjukhan seorang laki-laki yang
mcmberitakan kepodamu bahwa apabila badanmu telah hancur
sehancur-hancurnya, sesungguhnya hamu benar-benor (akan
dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru?Apakah dia

mengada-adohan kebohongan terhadap AUah ataukah ada padanya
penyakit gila?'(Tidak), tetapi orang-orong yang tidak beriman

kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang
jauh.Ma*a apakah mcreka fidak melihat rangit dan bumiyang ada

di hadapan dan di belahang mereka?Jiha Kami menghendaki,
niscaya Kami benamhan mereka di bumi atau Kami jatuhkan

kepada mereka gumpalan dari langilsesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi
setiap hambayang kembati (kepada-Nya).', (es. Saba. [3a]: 1_9)

Firman-Ny u" b',Jj, (Segala puji bagi Ailah). Bentuk ta,rif
(definitifl lafazh Ili 6*, 1oo* ilchtishash-nya mengindikasikan
pengkhususan semua bentuk pujian kepada Allah $ sebagaimana
yang telatr dikemukakan di pembukaan buku im.Maushut ta1il
berada pada posisi jarr sebagai na't atau badar, atau berada pada
posisi nashab sebagai pengkhususan, atau berada pada posisi rafa'
dengan perkiraan sebagai mubtada'.

Matcna ,t-:'.rtj.,6;95i3i,215 @*s memiliki apa yang di
langit dan apa yang di bumi), bahwa semua yang ada di dalarnnya
berada di dalam kepemilikan-Nya dan di bawah kekuasaan-Nyq Dia
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berhak melakukan terhadapnya apa saja yang dikehendaki-Nya dan

menetapkan apa saja yang diinginkan-Nya. Setiap nikmat yang sampai

kepada hamba adalah termasuk yang diciptakan-Nya untuk itu, dan

Dia anugeratrkan itu kepadanya, lalu ia memuji-Nya atas segala apa

yang ada di langit dan di burni, maka itu adalah pujian bagi-Nya atas

nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada para hamba-Nya

yang Dia telah menciptakan itu untuk mereka.

Setelatr Atlah menerangkan bahwa pujian di dunia dari para

hamba-Nya yarug memuji-Nya adalatr khusus bagi-Nya selanjutnya

Allah menerangkan bahwa pujian yang lainnya juga khusus baginya.

Allah berfirman, 'r?.9ig,'^?1'^!t (dan bagi-Nya (puta) segala puii di

akhirat). Lafazh 5 @agi-Nya) terkait dengan 3.!Li 6ruiianl, atau

terkait dengan khabar 1ILi, yalari ';.rgiri(di akhirat), karena lafazh

ini terkait dengan keterkaitan umum, yaitu keadaan tetap atan

serupanya. Maknanya: Batrwa adalah milik Allah $ secara khusus

pujian para harnba-Nya yang memuji-Nya di negeri alchirat apabila

rnereka masuk surgq sebagaimana pada firman-Nya, i+3J5{tl}65
i1{)653 ajfYDan mereka mengucapkan, 'segala puii bagi Altah

yang telah memenuhi janji-Nya kcpada kami." (Qs. Az-Zumar [39]:
74), firrran-Nya, (:d)-(t'irsit'b'"=i"Segala puji bagi Allah yang

telah menunjuki kami kepada (surga) rni." (Qs. Al A'raaf 171: 43),

firman-Nyu, i;ji9;;'|cifib3fu'segata puii bagi altah yang

telah menghilangkan duka cita dari lcami." (Qs. Faathir [35]: 34),

firman-Ny4 4rn br'itfitjtl'(11J6$i"rong menempatkan kami

dalam tempat yang kckal (surga) dari karunia-Nya." (Qs. Faathir

[35]: 35), dan f:rman-Nya, 6*jiit $;y33i 6 ;it]i ]t1|'oan
penutup do'a mereka ialah: Albamdu lillaahi Rabbil 'aalamin." (Qs.

Yuunus [0]: l0). Jadi, Allatr S yang Ma]raTerpuji di aktrirat

sebagaimana Dia juga MahaTerpuji di dunia, dan Dialatt peinilik

akhirat sebagaimana Dia jugapemilik dunia.
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N<rt ft (Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana), yang

bijaksana mengurus perkara dunia dan akhirat #, (tagi Maha

Mengetahui) segala perkara makhluk-Nya di dunia dan akhirat. Ada

yang berpendapat, bahwa perbedaan antara kedua pujian ini, batrwa

pujian di dunia adalatr ibadah, sedangkan di akhirat adalah kenikmatan

dan kegembtaan, karena di akhirat telah terlepas dari beban syari'at.

Kemudian Allah $ menyebutkan sebagian yang diliputi oleh

ilml-Nya dari perkara-perkara langit dan bumi. Allah berfirman, iili
,$fi eUY <o* mengetahui apa yang masuk ke dalam bum),yit"i
hujan, barang simpanan atau barang yang dipendam di dalamnya. 6i
\r'i/-(apa yang keluar dmi padanya), yaitu tanaman, tumbuhan dan

hewin. ,t:Ai<r|f-ft (apa yang turun dari langir), yaitu hujan,

salju, embun, petir dan keberkahar5 tennasuk juga yang turun dari

langit berupa para malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya kepada pala

nabi-Nya. AA-(j gan apa yang naik kepadarrya), yaitu para

malaikat dan arnal-amal para hamba.

Jumhur membacany u, 31* denganfathah padayaa' dal takhfif
pada zary, disandarkan kepada ti. Sementara 'Ali bin Abi Thalib dan

As-sulami membacanya: iF-, dengan dhammah pada yaa' dan

tasydid pada zaq), disandarkan kepada Allah #.
i.:)i'fr (Dan Dia-tah Yang Maha P enyryang) terhadap para

hamba-Ny a, jt{;ftltagi Maha Pengampun) dosa-dosa mereka.

11rj,';(,i!{ WitrtlC; (Dan orans-orans yans t@lir

berlrata, 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kanl). Yang

dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan ini adalah jenis orang

kafir secara mutlak, atau kaum kafir Mekah secara khusus. Makna 'i
1;gfl4 @*, berbangkit itu tidak akan datang trepada kom):

batrwa Kiamat itu tidak ada pernah datang sampai kapan pun. Ini
bentuk pengiirgkaran mereka terhadap keberadaan Hari Kiamat, dan

bukan sekadar pengingkaran ketika mereka mengatakan ini atau ketika

hidupnya merelca, padahal Kiamat itu benar-benar akan terjadi kelak.
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Maka Allah menyanggatr mereka dan memerintahkan Rasul-Nya agar

mengatakan kepada mereka, :gg7 j5 t{ $ lKotol*rtoh, 'pasti
datang, demi Tuhanht).Kata sumpah ini untuk menegaskan kepastian

datangnya.

Jumhnr membacanya: 'glil!, dengan taa'bertittk dua di
atas, yakni:br:,Jt #S$U.Sedangkan fn"fq Al Mu'allim membacanya:

i<44, dengan !aa', ia menakwilkan lauJt dengan i.;;ir 6rari; atau
L.iit (waktu) llataz/r mudzakkar]. ,TnAq mengatakan, .,Aku

mendengar guru-guru kami membacanya dengan yaa'. Yak,ai dengan

penggunaan maknanya, seakan-akan dikatakan: 4, &,V Gasti
datang kepadamu hari berbangkit rtu) atau 'ojf &y (pasti datang

kepadamu-perintah-Nya itu), seperti pada finnan-Nya ri {1';t;rhr,_S
ilr',i6 5'*qe\ ftV'Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah
lredatangan malailmt kepada mereka (untukmencabut nycrwa mereka),

atau lredatangan Tuhanlzz." (Qs. Al An'aam [6]: 158).

Nafi' dan Ibnu 'Amir membacanyur *#jtiJ6, dengan fara'
karena dianggap sebagai mubtada', dan lchabar-nya adalah, 4#-{
(tidak ada tersembunyi), atau dengan perkiraan adanya mubtada'.
Semenara 'Ashim, Ibnu Katsir dan Abu 'Amr membacanya: jjit,,tl,
dengan jarr karena dianggap sebagai na't o$l l;1. Hamzatr dan Al
Kisa'i membacanya: P'b, dengan jarr dan iengan shigah mubalagah
(bentuk kata yang menunjukkan sangat).

Makna '^:'4#'_{ (Tidak ada tersembunyi daripada-Nya),
tidak ada yang luput dari-Nya, tidak ada yang tertutup bagi-Ny4 dan

tidak jatu,4)!s nF;t-{J *(ii,e.{, o.SiAi O it JW (seberat

dzarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada
(pula) yang lebih kecil dari itu).beratanya 14-{j @o yang lebih
besar) dari itu, # , g$lfuetainkan tersebut di dalam Kitab

yang nyata) yaituLauh Mahfuzh. Maknanya: kecuali itu semua telah
tercantum di dalam Lauh Mahfuzh yang mencakup segala
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pengetahrum Allah S, maka ini menegaskan tidak adanya

ketersembunyian.

' Jumhur membacanya: 65, dengan dhammah pada zaay.

Yahya bin Wutsab membacanya: *f- dengan kasrah pada zaay. Al
Farra' berkata, "Dengan kasrah lebih aku sukai. Keduanya adalatr dua

macam logat, dikatakan U.fr-qP du" +fi-O.'tb apabila jauh dan

tidak hadir."

Jumhnr membacanyu, 3451J dar- 14-{j, dengan ra1a'

sebagai mubtada', dan trhabar-nya adalatr, .-ri? r2'Jl(melainkan
tersebut di dalam Kitab), atau karena di-1athf-kan fepada iif{,.
Sementara Qatadah dan Al A'masy membacanya dengan dhammah

6r:t'y dal A')31 karena dt-'athf-\ankepada {ii, atatkarena'I ini

dianggap sebagai pembebas (penafi) dimana ism-nya mabni dengan

fathah' 

Laompada kalimat {.J;ari r}r/, gr.'o-ii, G#- Gupaya
Allah memberi balasan kcpada or(mg-orang yang beriman don

mengerjakan amal yang shalrh) adalah laam ta'lil (alasan) untuk

kalimat '4$j3 (Pasti datang kcpadamu), yakni datangnya Kiamat

yang faidahnya melahirkan ganjaran bagi orang-orang beriman dan

siksaan b4gi orang-orang kafir.

Kata penunj * 4$:1 (Mereka i/z) menunjukkan kepada

maushul, yakni: mereka itu orang-orang yang beriman dan

mengerjakan arnal yang shalih, '';4{ (adalah orong-orang yang

baginya ampunan) bagi dosa-dosa me;kq \r-hAi (dan rezeH

yang mulia), yaitu surgq disebabkan oleh keimanan dan amal shalih

mereka berkat karunia dari Allah $ kepada mereka.

Kemudian Allah menyebutkan golongan orang-orang ka.fir

yang disiksa ketika datangnya Hari Kiamat, Allah berfirman, iJtr
'U+SW:;Ofi (Dan orang-orang yang berusalw untuk

(menentang) ayat-ryat Kami dengan anggapan mereka dapat
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melemahlran (menggagalkan adzab Kami)), yakni berusaha menetang
ayat-ayat Kami yang diturunkan kepada para rasul, mencemarinya dan
menghalangi orang lain darinya. Makna ,r?g adalah mengira bahwa
mereka bisa luput dari Kami dan tidak terkena adzab Karni. Demikian
ini karena anggapan mereka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan
kembali. Dikatakan 'ohG dan f#t apabila mengalatrkan dan
mendahuluinya.

Jumhur membacanya: 'U4rfr, sedangkan Ibnu Katsir, Ibnu
Muhaishin, Mujatrid dan Abu 'Amr membacanya: iygii, yakni
menyimpangkan manusia dari mengimani ay at-ay at.

.t zt
epj,l (merela itu),yahiorang-orang yang mengusahakan itu,

f;u5l:i{ {*r*oeroleh adzab, yaitu (ienis) adzab). ';L.jt adalah
i;tJ;Jt (adzab), jadi U mt unttrk keterangan. Ada juga yang
mengatakan, bahwa F.! aaabh adzab yang paling buruk dan paring
keras. Pendapat pertama lebih tepat, contohnya adalah firman Allah
#, -,)Ai'igeir53n_lt A5jt,srbob itu Kami timpatran atas
orang-orang yang zhalim itu siksaan dari langit,, (es. Al Baqarah

l2]: s9).

Jumhur membacany", dJ (yang pedih), dengan jaar sebagu
sifat f; Sedangkan Ibnu Katsir dan Hafsh dari ,Ashim

membacanyu, fil dengan rafa' sebagai sifat dan A:i. Makna pli
adalah yang sangat menyakitkan (sangat pedih).

'J;rt 3 4r n 4y3S r'i,i'# Gjl,jt ;;-; (Dan orang-
orang yang diberi ilmu (Ahli KrtaQ berpendapat bahwa walryu yang
ditwunlran kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar). setelatr Allah
menyebutkan orang-orang yang berusatra menentang ayat-ayat Allah,
selanjutrya A!+ menyebutkan oftmg-orang yang mengimaninya.
Makna '*J;\3j'rji6jj @an orang-orang yang diberi itmu (Ahti
Kitab) berpendapaf), yakni oraog-orang yang mengetatrui, yaitu para
sahabat. Muqatil berkata" "Mereka adalah orang-orang beriman dari
kalangan ahli kitab."Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka
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adalah semua kaum muslimin.Ma ushul di sini llsflit adalah maf'ul

pertama daii csj, dan maful keduanya adalatr '$i1. Ona*ir-nya

adalah dhamirfashl.

Jumhur membacanya dengan nashab, sementara Ibnu Abi

'Abtah membacanya dengan rafa' karena dianggap sebagai Htabar

dari dhamir tersebut. Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai

maful keduq dan ini adalah logatnya Bani Tamim, karena mereka

men-ta'rifapa yang setelatr dhamir fadhl Sementara Al Farra'

memilih rafa', sedangkan ahli bahasa lainnya menyelisihinya dan

mengatakan bahwa nashab lebih banyak

Ada juga yang berpendapat, bahwa usi(berpendapat) di-'athf-

kan kepada 4?) $upaya Allah memberi balasan), demikian

pendapat Az-Zajjaj dan Al Farra'. Pendapat mereka disanggalu batrwa

kalinrat 3;) Gupcya Attah memberi balasan) berkaitan dengan

kalimat '€ft\i (Pasti datang)i, dan tidak dikatakan, buLlr '&y)
6; t:ifiliin '";ryil, V; C-$ aA. (Kiamat itu pasti datang kepadamu

supaya orang-orang yang diberi ibnu menyaksikan batrwa Al Qur'an

itu adalah benar). Yang lebih tepat, bahwa ini adalah kalimat

permulaan untuk menepiskan apa yaxry dikatakan oleh orang-orang

yang berusaha menentang ayat-ayatAllah, yakni: sesungguhnya usaha

mereka itu menunjukkan kebodohan merek4 karena mereka

menyelisihi apa yang diketatrui oleh para atrli ilmu mengenai A1

Qur'an.

,# # $l"z 6L-a#:-t (dan menuniuki (manusia) trepada

jalan Tuhan Yang Maha Perlasa lagi Maha Terpuii), kalimat ini di-

'athf-l<N kepada '6J1 dalam 'athf /i'l kepada ism, karena

penakwilannya seperti penakwilan pada firman-Nya, ,#
';ri$j'mengembanglwn dan mengatupkan sayapnya." (Qs. Al Mulk

167l: l9), yakni: 

"16i 
(dan mengatupkan sayapnya). Jadi seakan-

akan dikatakan: g-ltii (dan pemberi petunjuk).
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Ada juga yang berpendapa! bahwa ini kalimat permulaan, dan

fa'il-rrya adatah dhamir yang kembali kepada Qo'ilTA yaitu Al
Qur'an.

Lriat adalatr b,iat 6alan), yakni: ,41 e.,1, ,)l,e*S <a^
menunjuki (manusia) kepadaj_{an) ;1y'fq"non Yang Maha Pertrasa)

di dalam kerajaan-Nyq )*f\lagi Maha Terpuji) di kalangan para

maktrluk-Nya. Maksudnya: bahwa ia menunjuki manusia kepada

agama Allah, yaitu tauhid.

Kemudian Allah # menyebutkan bentuk lainnya dari
perkataan para pengingkar hari berbangkit, Allah berfirman, '"j$J$
Vf< (Dan orang-orang tcafir berkata [kcpada teman-temannya\),
yakni sebagian mereka mengatakan kepada sebagian lainnya.

&ri?93fS (Maukah kamu kami tuniukkan seorang laki-
loki), maksudnya adalatr Muhammad $, yakni: ,F.: ,tt fui V
(Maukah kamu kami tunjul&an seorang laki-l#). '#- 

Oang
membdritakan kepadamu), yalorir mengabarkan kepada dairo tentang

suatu perkara aneh dan berita janggal, yaitu bahwa kamu, |fsifa
iF <"Oobila badanmu telaft hancur sehancur-hancurnya), yakni

luluh lantak dan berantakan, terpotong-potong dan menjadi tulang
belulang dan menjadi tanatr, *4*ri'&L(sesungguhnya kamu

benar-benar (akan dibangkitkan kcmbali) dalam ciptaan yang baru),
yakni diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru, dibangkitkan
kembali dari kuburan kalian dalam keadaan hidup dan kembali ke

bentuk kalian semula.. Perkataan ini dilonarkan oleh sebagian mereka

kepada sebagian lainnya sebagai cemoohan terhadap apa yang

diancarnkan Allah kepada mereka melalui lisan Rasul-Nya mengenai
pembangkitan kembali. Perkataan ini mereka ungkapkan untuk
mengrurdang tawa dari perkataan ihr.

LatazIr- 6l berana pada posisi nashab karena penganrh ;fi.
An-Nuhas berkata, "'Amil-nya di sini tidak boleh 'W- Oi"S
memberitakan kepadamu), karena ia tidak memberitahu mereka pada
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waktu itu, dan juga 'amil-nya di sini tidak boleh apa yang setelah 11

karena mempengarnhi apa yang sebelumnya." sementara Az-Zaiiai

membolelrk an 'amil-nya di sini dibuang, perkiraanny a: 93ti',F d;y ttt

!i4i (apabila badanmu telah hancur sehancru-hancurnya, maka kamu

akan dibanskitkan kembali), atau: dji r\1$fi FLI i{{J $alian
diberitahu bahwa kalian akan dibangfuitkan kembali apabila tela]t

hancur). Al Mahduwi berkata, *Di sini 'amil-nya tidak boteh jlii
karena lafazh ini sebagai mudhaf ilaih, sedangkan mudhaf ilah ndak

mempengaruhi mudhaf:'Asal makna '"y.":t tyakni d"ri ;liil adalatl

merobek sesuatu.Dikatakan bF QF ,bY AY 
",!# 

Ql'a* Al:
3:jf Oukaian yang robek)..

Kemudian Allah $ menceritakan tentang orang-orang kafu

itu, bahwa mereka mengolok-ololtcan pembangkitan kembali yang

diancarnkan oleh Rasuullah S kepada mereka itg antara dua hal,

mereka mengatakan,'+ 4rl6*{;1f &6i6 (Apatoh dia mensada'

adalran kebohongan terhadap AilAh anuftah ada padanya perryaffit

gila?), yani apakah ia berdusta mengenai apa yang dikatakannya itu,

ataukah ia menderita kegilaan sehingga tidak menyadari apa yang

dikatakanny a? Hamzah pada kalimat uit uaa*, hamzah isti/ham

washl-nya dibuang(partikel tanya), dan karenanya hamzah washl-nya dlbuang

sebagaimana yang telah lalu pada frnnan-Ny" ;$tg"Adakah ia

melihatyang ghaib.* (Qs. Maryam [19]: 78).

Kemudian Allah $ membantan apa yang mereka katakan

mengenai Rasul-Nya, Allah berfirrran,,-,1irt 4*.$\ttii-{ ir$,,
OliAS:6 (fTidakJ, tetapi orang-orang yang tidak beriman kcpada

negeri aWtirat berada dalam siftsaan dan ftesesatan yang jauft), yakni

perihalnya tidak sebagaiman yang mereka nyatakan, tapi mereka

itulah orang-orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar dan

pengetahuan tentang hakikat-hakikat, karena itu mereka l(ufur

terhadap alfiirat dan tidak mempercayai apa yang dibawakannya

kepada mereka. Karena sebab itu mereka layak mendapat adzab yang
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kekal di aktrirat, dan kini mereka berada di dalam kesesatan yang

sangat jauh dari kebenaran.

Kemudian Allah $ mengecam mereka karena keberanian

mereka mendustakan Rasul-Nya, Allah.juga menerangkan kepada

mereka, batrwa hal itu mereka lakukan karena mereka tidak berfikir
dan tidak menghayati ciptaan langrt dan bumi, dan bahwa Dzat yarrg

larasa menciptakan hal-hal besar ini, tentunya kuasa pula untuk

membangkitkan para makhluk-Nya yang lebih kecil dari itu dan

mengulanginya kembali dengan sifat-sifat yang sama

Malina ffU|C$1fi.t,&@ans ado di hadapan dan di
belalang mereka), batrwa apabila merika melihat, mal<a mereka

melihat ke langit, maka mereka melihat langit di belakang mereka dan

di hadapan mereka, dan begitu juga bila mereka melihat ke br.urri,

maka mereka melihatnya di belalcang dan di hadapan mereka. Maka

langit dan buni meliputi merekq dan Dia Maha Kuasa untuk
menimpakan adzab yang dikehendaki-Nya kepada mereka disebabkan

kekufuran mereka dan pendustaan mereka terhadap Rasul-Ny4 serta

pengingkaran mereka terhadap pembangkitan kembali setelah mati.

Ayat ini mencakup dua hal:

Pertama: Batrwa maktrluk yang Allatr ciptakan berupa langit
dan bumi menunjukkan kesempumaan kekuasaan terhadap yang lebih
kecil dari itu, yaitu pembangkitan kembali, sebagaimana pada firman-
Ny a,,liiq 314,;\ & +4.?*$qfii,S,s $t ;itJ * o 

"n 
r i daH sh

Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berhtasa menciptakan

lrembalt jasad-jasad mereka yang sudah hancur ftu? " (Qs. Yaasiin

[36]:81).

Kedua: Ancaman bagi mereka, batrwa Dzatyangmenciptakan

langit dan bumi dengan karakter yang demikiil ffi, yang meliputi
seluruh maktrluk padanya adalah Maha Kuasa trnhrk menyegerakan

adzr;b bagi mereka.
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,9:<li &4G olQika Kami menghendaki, niscaya Kami

benamlran mereka di bumi) sebagaimana dibenamkannya Qarun. J
;t7Ai<;qi*W (atuu Kami iatuhtran trcpada meretra

gumpalan), yalori potongan-potongan )Ai <i' (dari langit)

sebagaimana Allah menjatuhkannya kepad penduduk Aikatr,

bagaimana mereka bisa selamat dari itu?

Jumhnr membacany u, \G i)Llika Kami menghendad), dengan

nuun al'azhamoh, juga pada lafazh: -iri a*, Lr:t. Sementara

Hamzatr dan Al Kisa'i membacanya dengan yaa' bertrtrk dua di

bawalr pada ketiga fi'l nt G,aln,kfj! a* Li :,i], yakni 'nbr !3- i; 1r*a
Allah menghendaki). Al Kisa'i membacanya dengan meng-idhgham'

kan (memasukkan) faa' kedalam baa'pada kalim ut &,;j. *"
'Ali Al Farisi berkata, "Ini tidak boletU karena foa' termasuk huruf

bibir bawah dan ujung gigi seri atas, ini berbeda dengan huruf baa'."

Jumhur membacanyal $, dengan suhmpada siin, sedangkan Hafsh

dan As-sulami membacanya: tiK, A"og*fathah.

6lys 4lrylSxungguhrrya pada yang demikian itu),yaY,ntyng
telatr disebutkan itu yakni penciptaan langit dan bumi. i1 1O""or-
benar terdapat tanda (kehtasaan Tuhan)) yang sangat jelas. ;; ,P-
$ lOagi setiap hamba yang kcmbati (kepada-Nya) ), yakni kembali

kepada Trrhannya dengan bertaubat dan ikhlas. Dikhususkannya

penyebutan'?ang kembali' karena dialah yang mengambil manfaat

dengan memikirkannya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai

firman-Nya" 6iiA.UY'# (Dia menge_nhu!-apa yang masuk le
dalam bum), ia berkata, dlYaknil hujan. (:r';;16j @pa yang lceluar

dari padanya), yalani tumbuh-tumbuhan. jlB4,o|f-ft (apa yang

turun dmi langit), yakni malaikat. WU-63 (dan apa yang naik

kc p adany a), yakni malaikat.'

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-Nyr, 4?);f (yain
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$enis) adzab yang pedih), ia berkata" *'i.91adalah 
adza;b pgdib yang

menyakitkan." Kemudian mengenai firman-Ny a, l4t G|'u-ii ;;;
(Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendopat), ia
berkat4 *(Yakii) para sahabat Muhammad."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak mengenai
ayat ini, ia berkat4 "Yalsri orang-orang beriman dari kalangan atrli
kitab."

'Abdurrazzaq, 'Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman-
Nyu, ,p& 9:*SWt ji'l(, (Dan orang-orans kafir berkata
(lrepada teman-temannya), 'Maukah kamu kami tunjukkan seorang
bpagp), ia berkat4 "Itu dikatakan oleh kaum musyrik quraisy. 61

tflls; (apabita badanmu telah luncur sehancur-hancurnya),
yakni: apabila bumi telah memakan kalian dan kalian telah menjadi
tulang belulang dan dicabik-cabik oleh binatang buas dan Uurung. ff1
*4* $ {sesunswhwa kamil bensr-benm (akan dibangkiitan

kembali) dalam ciptaan yang ban), yakni: benar-benar kalian akan
dihidupkan dan dibangkitkan kembali. Mereka mengatakan itu untuk
mendustakannya."iL- 4;',J6+{;1ti j;$j6 (Apatrah dia mengada-
adalan lcebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit
gila?).

Mereka mengatakan, bahwa beliau itu mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah atau memang gila.l6 iai,'5.C SlVi-fi
,?j'i'6)Ai4ifrL (Maka ryakah meretca tiiak metrhat tangit
dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka?). Mereka
mengatakan, 'Sesurgguhnyajika engkau melihat ke sebelah kananmu,
kesebelatr kirimu, ke hadapanmu dan ke belakangmu, maka engkau
akan melihat langit dan burni.' ,ijfi'e'j#Goleitra Kami
menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka di bumi) sebagaimana

telah Kami' benamkan umat-umat sebelum mereka. 6f* ,;l l,j3i <i (atau Kami jatuhkan tupada mereka guif,alan dari
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langit), yakni kepingan-kepingan dari langit. Jika Allah berkehendak

untuk mengadzab dengan langit-Nya, maka Dia akan melakukannya,

dan jika Dia berkehendak untuk mengadzab dengan bumi-Nya, maka

Dia akan melakukannya. Dan setiap maktrluk-Nya adalah bala tentara-

Ny". $ X,fJ-'i{ <rui' OLL (Sesunggahnya pada yang demikian

itu benor-benar terdapat tanda (kchtasaan Tuhan) bagi setiap harnba

yang kembali (kcpada-Nya)), yakni bertaubat lagi menghadap kepada

Allah.n

'i 6V';,ir:t ia "fiq35 v;ir" E( $ *
q oL4*'$3y":;i O :tJ 9;\t" rA 6
6:$ r"ur*:;s&ii'e{(di53( @ 3# 'ogs
s)n t z zzb".fr A u: -*; 95b +;'+:6. 3:i ;' "eft'6 "**t'* X
Ayuri-(II'o$- -*{5,-,taibbi,q;
W ;iti 3(W',*$ )ri; vgq6 ::,y;
&'$c e;&!"t1;#r1; GD iKAi drG UW
i6'At;{;ifr*'dJL'v

,;$,-t1:,;t14t$c (St ;r;.\:;- $(

@ irj"L1

,$*fiii($vrri

"Dan sesungguhnya telah Kami berihan kepada Daud kurnia dari
KamL (Kami berftrmnn),' Hai gunung-gunung dqn burung-burung,

bertosbihlah beralang-ulang bersama Daud'Dan Kami telah

melunahkan besi untuknya, (yaitu) buotlah baju besiyang besar-

besar dan ukurlah anyarrunnya; dan kerjakanlah analan yang

shalih. SesangguhnyaAku melihat apayang Kamu kerjakan. Dan
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(Kami tundukkan) angin bagi Sulaimut, yang perjalanannya di
waktu pagi sama dengan pe$alanan sebulan dan perjalanannya di

waktu sore sama dengan perjolanan sebulan (pula) dan Kami
alirkan cairan tembaga baginya Dan sebogian darijin adayang

bekerja di hadapanya (di bawah kekuasaanya) dengan izin
Tuhannya. Dan siapayang menyimpang di antara mereha dari

perintah Kami, Kan i rusakan hepadanya adzab nerakayang opinya
menyala-nyala Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang
dikehendakinyo dari gedung-gedung yang tkgg, dan patung-

patang, dan piring-piring yang (besarnya) seperti holam dan periuh
yang tetap (berada diatas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud

untuk bersyukur (kepadoAllah).Dan sedikit sekali dart hanba-
hamba-Ku yang berterima kosih.Maka tatkala Komi telah

menetapkan kemation Sulaiman, tidak ada yang ncnunjukkan
kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang mcmahan

tongkatnyu Maka tathab ia teloh tersungkur, tahulah jin ita bahwa
kalau sehiranya mereha rengetahaiyong ghaib tentulah mereka

tidak tetap di dalamsiksayang menghinahan.,,

(Qs. Saba' [3a]: 10-1a)

Kemudian Allah $ menyebutkan di antara para hamba-Nya
yang bertaubat (kembali) kepada-Nya., yaitu Daud dan Sulaiman
sebagaimana yang Allah firmankan mengenai Daud, y)'XrfiAfr
A(LKS'uo*o ia meminta ampun trepada Rabbnya lalu menyunghr
sujud dan bertaubat;' (Qs. Shaad [38]: 2a). Dan Alla]r berfirman
mengenai Sulaiman, 16? 6a 4;1/5 &i 61r,ao" Kami jaditran
(dia) tergeletak di atas latrsinya sebagai tubuh (yang lemah knrena
sakit), lrcmudian ia bertaubat." (Qs. Shaad [3S]: 3a). Allah pun
berfi rman, S,i V ;it:' qf;il; (D an s e s rmgguhnya te I ah Kari b er i kan
kepada Daud latrnia dori KotD, yakni Kami berikan kepadanya
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disebabkan taubatnya sebagai anugeratr dari Kami atas para nabi

lainnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai ;j-aijr ftarunia) ini. Ada

yang mengatakan baha itu adalah kenabian, ada yang mengatakan

Zabw, ada yang mengatakan ilmu, ada juga yang mengatakan

kekuatan sebagaimana pada firman-Ny4 ,11$(ri 3it1635it'aan
ingatlah hamba Kami Daud yang mempwryai kehtatan." (Qs. Shaad

[38]: l7). Ada yang mengatakan penundukkan gurung-guung

sebagaimana pada firman-Ny q iA grJd,j-(Kami berfirman), 'Hai

gunung-gunung, bertasbihlah berulang-ulang bersarna Daud. ) Ada

juga yang mengatakan taubat ada juga yang mengatakan memberi

keputusan dengan adil sebagaimana pada firman-Nyq A& $3,it14
{t,n6t6.'*U E;*ia'a7)1*na Daud, sesungguhnya Kami

menjadikan kamu khalifah (penguasa) di mula bumi, maka berilah

lreputusan (perlmra) di antara manusia dengan adil." (Qs. Shaad [38]:
26). Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah dilunakkan besi

untuknya sebagaimana pada firman-Nya, i-;f i6V (Dan Kami

telah melunaklan besi untulmya), dan ada juga yang mengatakan

bahwa itu adalah kebagusan suara. Yang lebih tepat, bahwa yang

dimaksud ini adalatr yang Allafr sebutkan setelahnyapada firman-Nya,

3qt- (Hai gunung-gunung) hin gga akhir ayat.

Kalimat i:i, ry\3Qi- (Kami berfirman), 'Hai gunung-

gunung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. ) diperkirakan

adanya perkataan, yakni: iV UuiS 6ami berfirman, 'Hai gunung-

gunung...). .,..,48fr tyakni d*i .it adalah {u-3t(tasbih), sebagaimana

pada firman-Nya, G4fi,3V#tfi"Ef'sesungguhnya Kami

menundulclran gunung-gunung untuk beitasbih bersama dia (Daud)."

(Qs. Shaad [38]: l8). Abu Maisarah berkata" *Yaifir bertasbih menuut
logat Habasyah." Adalah Daud, apabila ia bertasbih, maka gunung-

gunung pun bertasbih bersamanya. Makna bertxbihnya gunung-

gurung, batrwa Allah menjadikannya mampu melakukan itq atau
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menjadikan tasbih padanya sebagai mukjizatrya Daud. Ada juga yang

mengatakan, bahwa makna ia.rj adalah berjalanlatr bersamanya,

yaitu dari *9Etr yang artinyu p"4A** siang hari bersama-sama.

Contonya ungkapan Ibnu Muqbil:

* afut5 rAt'&cisu$i;il:Vl Vq
*Kami berjumpa denganwarga desayang berjalan siang hari setelah

kami menghalau sengatan matahari dan gerombolan bersayap."

Jumhur membacanyu, .$, dengan hamzah dan tasydid pada

wctwu dalam bentuk perintah- dari (+gEtr, yaitu kembali, tasbih,

berjalan atau menangis. Ibnu 'Abbas, Al Haan, Qatadatr dan Ibnu Abi
Ishaq membacany a: gpl,dengan dhammah pada hamzahdalam bentuk
perintatr +t3s--CI yang artinya kembali, yakni: kembalilatr

bersarrranya.

Jumhur membacanyu, |&L dengan naslwb karena di-'athf-
kan kepada fJ d"og* makna: ';L:r'n69,t5 (dan Kami tundul&an

burung-burung unfuknya), karena memberikan burung-burung

kepadanya berarti menundukkannya untuknya. Atau di-'othf-kart
kepada posisi \Qi- (Hai ganung-gunung) karena posisinya

diperkirakan manshub, maknanya: 'nfuriiqdr rjj;l, (Karni seru

gunung-gunung dan burung-burung). Sibawaih dan Abu 'Amr bin Al
'Ala' mengatakan, bahwa mawhub-tya itu karena fr'l yang

disembunyikan, dengan makna: ';LSrUSfui (dan Kami tundukkan

bunmg-burung unttrknya).

Az-Zajjaj dan An-Nrrhas msngatakan, bahwa bisa juga itu
karena sebagai maf'ul ma'ahu, seperti halnya ungkapan: LUJI ,93111

L;Ag (air dan kayu itu sejajar). Al Kisa'i mengatakan, batrwa latazh
ini di- 'athf-kan kepada i.i,t pidenga perkiraan adanya mudhaf yarg
dibuang, yakni: $l 6r49'bi'oqit (Kami berikan kepada Daud

kurnia dan tasbihnya burung-burung).
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As-Sulami, Al A'raj, Ya'qub, Abu Naufal, Ibnu Ishaq, Nashr

bin 'Ashim, Ibnu Hurmuz dan Maslamah bin 'Abdul Matik

membacanya dengan rafa' liulll karena di''athf-y'an kepada lafazh

it;nt,, atau kepadalatayang disembunyikan pada ,t$karena adanya

pemisah antara yang di-'athf-l<aa dengan yang di-'athf'kan

kepadanya.

i1;rt'i$\-t (Dan Kami telah melunakkan besi untubtya)-

Kalimat ini di-'athf-karl kepada 6!l'., yakni: Kami menjadikannya

lunak sehingga ia bisa membentuknya sesuai dengan kehendaknya. Al

Hasan berkata, "Besi menjadi seperti lilin yang bisa dibentuk tanpa

dipanaskan api." As-Suddi berkata, "Besi di tangannya seperti tanah

basah, pasta dan lilin yang bisa dibentuk sesuai kehendaknya tanpa

dipanaskan api dan tanpa dipukul dengan palu."Demikian juga yang

dikatakan oleh Muqatil.Daud bisa menyelesaikan pembuatan baju

tameng besi hanya pada sebagian hari saja.

gq fili (yain) buatlah baiu besi yang besar-besar),

tentang latazhSl ini ada duakemungkinan;

Pertama: Bahwa ini adalah mashdar dengan anggapan

dibuangnya harfiarr,yakni: ',pt g\ (yaitu buatlatr).

Kedua: Batrwa ini sebagai penafsir kalimat: tj\ @o" Kami

telah melunakkan). Pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena

lafazh ini hanya terdapat setelah perkataan (al'qaut) atau yang

semaknanya. Sebagian mereka memperkirakan adarrya fi'l yang

mengandung makna perkataan (al-qaut), perkiraannya: ;Pbt ita$ti
(dan Karni perintatrkan kepadanya: Buatlah...)

Latazh ,ri'S (yang besar-besar) adalatr sifat untuk maushuf

yang dibuang, yakni: ?\u" 6e33 1Ua;u besi-baju besi). &QtJt adalah

yang lengkap lagi lebar. Dikatakan 'tfit]i- dan &. lllt '{ atmlainnya

apabila baju besi dan pakaian itu lebar dapat menutupi pemakainya

dan masih ada lebihnya.
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'Ai*tD (dan uhtrlah anyamannya).i;)t adalatr anyaman

baju besi. Dikatakan 3lJl dan 3jJt, seperti juga itj.lJt dan 3tlt untuk

sebutan bagi pembuat baju besi.3/Jt juga berarti X*ir 6atritan;,
dikatakan |H-S? apabila menjahit. Contohnya iS'3\57' apabila

berbicara secara berturut-turut. Contohnya dari hadits 'Aisyah: ,*.P
l:Fu.*;,:r il,s.'pi*fu]*irlt (Nabi S tidak pernarr

berbicara berturut-turut seperti berturut-turutnya kalian). Sibawaih
berkata, "Dari itu ada istilah i;, yatcni $j* (mengalfu).-Makna 3it

Etfu, (menganyam baju besi) adalah membuatrya dengan teliti, dan

snsunan rangkaian lobang-lobangnyo tertata rapi tidak kacau.

Contohnya ungkapan Lubaid:

wy ii ;$ Jjv JW:,pl Gazt 
176-rsr 

sv

"Menganyam baju-baju besi yang bersusun anyamannya,

agar memperoleh panjangrrya hidup yang tidak diharapkan."

Ungkapan Abu Dzu'aib Al Hudzali:

U eYtu, e itil', 6vii )Gi':); 141?5

"Keduanya mengenakan dua anyaman yang dibuat

Daud ketika rnembuat baju besi besar yang bergantung."

Qatadah berkata, "Baju besi sebelum masa Daud sangat berat,

karena itu Daud diperintahkan untuk mengukur agar bisa memadukan

bobot keringanan dan kwalitas perlindungan.Yakni mengukur kedua

unsur ini sehingga tidak hanya mementingkan perlindungan namun

sangat berat, dan tidak pula hanya mementingkan ringannya namun

tidak berfungsi sebagai pelindung."

Ibnu Zard berkata" "Pengukuran yang diperintahkan itu
mengenai ukuran cincin-cinci*yq yakni: jangan membuatrya terlalu
kecil sehingga lemah Gapuh) dan baju besinya tidakkuat untuk
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pertahanan, dan jangun pula membuatrya terlalu besar sehingga

memberatkan orang yang mengenakannya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa pengukuran ini pada paku,

yakni: janganlah engkau membuat paku baju besi terlalu tipis

sehingga mudah lepas dan jangan pula terlalu tebal sehingga

memecahkan cincin-cincinnya.

Kemudian Allah meng-fiihitlab Daud dan keluarnya, Allatr

berfirman, W$3Y (dan kcrjakanlah amalan yang shatih), yakni

til.V% (amalan yang shalih), seperti pada firman-Nyq 'J(W
g33i$ (Bekerjalah hai keluuga Daud untuk bersythar (kepada

Attah)).

Kemudian Altah menyebutkan alasan untuk beramal shalih

dengan firman-Ny q U 6FQ $lAesunggrrnnya Aht melihat rya
yang Kamu kcrjdkan), yakni: tidak ada sesuatu pun dari itu yang luput

dari-Ku.

'd)ii;4Aj (Dan (Kami tmdukkan) angin bagi Sulaiman).

Jumhur memb acanya 'g1), a"rean nashab,dengan perkiraan: 6fui
e$ 3151J.J. (dan Kami-n oaukk* angin bagi Sulaiman) sebagaimana

yang dikatakan oleh Az-Zajjaj. 'Ashim dalam riwayat Abu Bakar

darinya membacanya: {$1, dengan rafa' karena dianggap sebagai

mubtada' dat Hwbar, yakni: 46 A$ Sr,i :(dan Sulaiman memiliki
angain yang tetap) atau "6!,-n {fl$r;l-$ (dan Sulaiman memiliki
angain yang tunduk). Jumhur membacanya: C)i, dalam bentuk

tunggal, sementara Al Hasan, Abu Haiwah dan Khalid bin Ilyas

membacanya: (.vlt, dalam bentuk jamak

TtGt6,frq:i @ang perjalanawqn di waldu pagi sama

dengan perjalanan'sebulan dan perjalanannya di waku sore sama

dengan perjalanan sebulan (pula)), yakni berjalan di waktu pagi

dengan menempuh sejauh perjalanan sebulan, dan berjalan di waktu

sore dengan menempuh sejauh perjalanan sebulan juga. Kalimat ini
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bisa sebagai kalimat permulaan untuk menerangkan penundnkkan

angin itu, atau berada pada posisi nashab sebagai haal (ketarangan

kondisi). Maknanya: Angin itu berjalan dalam satu hari dengan

menempuh jarak sejauh perjalanan dua bulan.

Al Hasan berkat4 "Sulaiman berangkat dari Dimasyq di pagi

hari, dan istiratrat siang di Usthukhar.Jarak antara kedua tempat ini
sejauh perjalanan sebulan dqngan kuda yang larinya
kencang.Kemudian berjalan lagi dari Usthukhar di sore hari dan

bermalam di Kabil.Jarak antara kedua tempat ini sejauh pedalanan

sebulan."

#*'461I (dan Kami alirkan cairan tembaga baginya).
j4ir aaAan <,4fur bu,\ (tembaga cair). Al Wahidi berkat4 ..para

mufassir mengatakan, bahwa dialirkan untuknya cairan tembaga
selama tiga hari tiga malam seperti aliran air. Manusia sekarang

melalnrkan apa yang telatr dilakukan Sulaiman. Maknanya: Kami
alirkan cairan tembaga baginya sebagaimana Kami lunakkan besi bagi
Daud."

Qatadah berkata, "Allah mengalirkan mata air untuknya yang
ia pergunakan sesuai dengan kehendaknya."

+;Asy,;'i|rtJ:ii'q.J',; (Dan sebagian dari jin ada
yang belrerja di hadapanya (di bou,ah lcehtasaanya) dengan izin
Tuhannya). i,, ini sebagai mubtado' dn Jiii sebagai khabar-nya.
Kalimat irlt 'U $ebagian dari jin) terkait dengannya, atau dengan
kalimat yang dibuang karena sebagai haal (keterangan kondisi), atau

3;-; (ada yang bekerja) ifitlathf-kankepada i_i)i (ansn) dan .u

'611sebagian dari jin) sebagai haal Q<etmanganl'6ndisi). Maknanya:
dan Karni tundukkan baginya yang berkeja di bawah kekuasaannya
dalam keadaan sebagai sebagian dari jin, .*;esy, (dengan izin
Tuhannya), yukoi dengan perintatr-Nya. iili aaifu mashdar yang dr-
idhafah-kan kepada fa'il-ny4 dan jaar dan majrur-nya berada pada
posisi rushab sebagai haat fteterangan kondisi), yakni: dalam
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keadaan tunduk, atau: dalam keadaan dikuasai dengan seizin

Tuhannya.

qei*U15 (Dan siapa vang menyimpang di antara

merelra 
-dari 

perinlah Kami), yakni: siapa di antara jin-jin itu yang

menyimpang dari perintah Kami yang telah Kami perintahkan, yaitu

memahrhi Sulaiman, #tvtlSb'ii' Q{ami rasakan kcpadanya

adzab nerakn yang apinya menyala-nyala). Mayoritas mufassir

mengatakan, bahwa itu hukumannya kelak di aktrirat.Ada juga yang

mengatakan, bahwa ihr di dunia.

As-Suddi berkata" "Allah melrugaskan malaikat yang

membawa cambuk api untuk mengawasi jin, maka jin yang

menyimpang dari perintah Sulaiman" malaikat menghantamnya

dengan cambuk itu sehingga membakarnya"

Kemudian Allah $ menyebutkan apa saja yang dikerjakan

oleh jin-jin itu untuk Sulaiman. Allah berfirman, {'6li fr,6i1;-
(Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendokinya). ;22

pada kalimat Or#6.. (dari gedung-gedung !*S tWSi) berfirngsi

untuk menerangkan. Secara etimologi, *4ua\ adalah setiap tempat

yang tinggi, yaitu bangunan-bangunan yang tinggi atau benteng-

benteng yang tinggi.

Al Mubarrad berkata, *Tidak disebut +t*)!t [bentuk tungal

dari +rti6ill kecuali dinaiki dengan tangga.Dari itu, tempat yang

digunakan shalat disebut Qt9r2, karena di situ orang yang shalat

meninggikan dan mengagrurgkan."Mujahid berkata "irrti;it lebih

pendek dari benteng/istana."Abu 'Ubaidah berkata "Q.5i,,)t adalah

bagian rumah yang paling mulia."Adh-Dhahhak berkata, "Yang

dimaksud dengan {u,SvaJt di sini adalah masjid-masjid."

. ,;*h!$ ';rysj g"" Patung-wtung, dan piring-piring yang

(besmrrya1 ,rjrrir iir*).fl+tclr adalah benttrk jarnak dari itrir, vuitu
setiap yang diserupakan dengan sesuatg yakni bentuknya diserupakan

TAFSIR FATHUL QADIR 2t9



dengan benfuk sesuatu. Benda ini terbuat dari tembaga,kaca, manner

atau lainnya.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah patung-patung

para nabi, malaikat, para ulama dan orang-orang shalih.Jin-jin itu
membuat patung-patung itu di masjid-masjid agar dapat dilihat oleh

manusia sehingga bertambah ibadah dan kesungguhan mereka.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah benhrk-bentuk

tiruan (patung-patung) berbagai hal yang tidak. bernyawa [bukan
patung tiruan makhluk bemyawa].Berdasarkan ini, maka membuat

patung dibolehkan dalam syari'at Sulaiman, lalu dihapus oleh syari'at

Nabi kita Muhammad $.
iraj' adalah bentuk juq* dari'ti+,yaitu piring besar. +Vr.Jt

adalalr bentuk jamak darilq,lobang seperti kolam. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalatr kolarn besar yang merurmpung air,

yaitu menghimpunkan air.Al Wahidi berkata, "Para mufassir

mengatakan, bahwa maksudnya adalah manglcuk yang besar seperti

kolam untuk minum untq yang mana safu mangkuk ini cukup wrtuk
seribu orang makan darinya."

An-Nuhas berkata, "Yang lebih tepat adalah menetapkan yaa'
pada lafazh ,nl3,z.Jl. Orang yang membua1g yao'-nya mengatakan,

batrwa media alif dan laam unfi*- memasuki latafu nakirah tidak
merobah perihalnya. Lalu ketika dikatakan qW d?n dimasuki oleh

alif danlaamdiakvtlahperihalny4laluyaa'-nyadibuang."

Al Kisa'i berkat4 "Dikatakan ,ty.lt ue oult b;* darL *
*yJ $C'ruJt artinya *fJ S.'ru,li Li& (aku mengumpulkan

(menampung) air di kolam).qqJl adalah kolam penampungan air

untuk unta."

An-Nuhas berkat4 "\qt adalatr periuk besar dan kolam besar

yang menghimpunkan sesuatu di dalamnya. Contohnya: it*
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aFl'fa* mengumpulkan pajak), stF)t t>X (aku mengumpulkan

belalang), yakni mengumpulaknnya ke dalam kantong."
'2.7 t,
*r$ 

"33'i, 

(dan periuk yang tetap (berada diatas tungtu))'

Qatadah berkata, "Yaitu periuk-periuk tembaga yang terdapat di

Persia."Adh-Dhahhak berkata, *Yaihr periuk-periuk yang dipahat dari

gunung yang dikerjakan oleh sethn-setan.' Makna .*$ adalah:

tetap, tidak dapat diangkafldibawa dan tidak bergerak karena sangat

besar.

Kemudian Allah $ memerintahkan rmtuk mengerjakan arnal

shalih secara umuin, yakni kepada Sulaiman dan keluarganya. Allatr

berfirman" g.|ii('X(W (Bekcriatah lwi kcluarga Daud untuk

bersythr (kepada Allah)), yaluri: Kami katakan kepada merekq

"Beramallatr dengan manaati AllalL wahai keluarga Daud, sebagai

bentuk kesyukuran kepada-Nya atas apa-apa yang telah diberikan

kepada kalian." Atau: $3M iybt (lakukan ,malan sebagai

kesnrkuran) dengan anggapan bahwa ini adalah sifat dari mashdar

yang dibuang. Atau: P rjrl+f O.**alah untuk bersyukur) dengan

anggapan bahwa ini adalatr maful lah atav sebagai haal $etnangan
kondisi), yakni: dalam keadaan bersyukur, atau sebagu maful bih.

Ketaatan disebut kesyukuran karena ketaatan termasuk di antara

bentuk kesyukuran. Atau manshub-tya ini karena sebagai mashdm

yang dipengaruhi fi't yurgdiperkirakan dari jenisny4 yakni: bF31
tfs

Setelah memerntahkan mereka untuk bersyukur, Allah

menerangkan bahwa para hanrba y{tgbersyukur kepada-Nya tidaklah

banyak. Allah berfirman, iKAti;GCW (Dan sedikit sekati dari

hamba-hamba-Ku yang berterima kasih), yakni: orang-orang yang

beramal dengan menaatilu sebagai atas nikmat-nikrnat-

Ku hanyalatr sedikit. Marfu'-rtya lafazh 1$ 6eaintl karena sebagai

lrhobar muqaddam, sementara {48n (furi hamba-lwmba-Ku)
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sebagai sifatrya, dan iKai (yang berterima kasih) sebagai

mubtada'.

6;l$;6#(6 luot* tatkala Kami telah menetapkan

lrematian Sulaiman), yatcni Kami tentukan dan Kami tetapkan

padanya. ,rf,i'\1(<Vgrt|{1( graa* ada yang menunjutrtran

kepada mereka kcmatiannya ti trecuali rayap), yakni lbi\1(rayap).
Dibaca iuga: ,pi\i, dengan fothah pada raa', yatari g3'!i 1matanl.
Dikatakan bJ'L+lal ,frJ apabita kayu itu dimakan ruyap.

Makna frr4 JLU Oang memakan tongtratnya): memakan

tongkatnya yang ia bertelakan padanya. 6Liir adalatr uaiir 6ongkat)
menurut logat Habasyah, atau diarnbil d*i Fitl efu yang artinya:
membentak kambing. Az-Zayaj berkata, "tl:..it adalatr AtA 4t
(yang digunakan untuk mengusir).

Jumhnr membacany 
"r'r{r7;g 

dengan hanu ah ber -fathah. lbrnr
Dzalovan membacanya dengan hamzah br-sukun piLil.Nan' dan

Abu 'Amr membacanya dengan altf l@l.Al Mubarrad berkata

"Sebagian orang mengganti hamzah dengan alif,"Ia pun

bersenandung,
tc6

JytV *ut :Lb 'rb6 fi3iT ,y;r:,lt ,* ;*.s tit

"Jilu kau berjalan dengan tongkat karena sudah tua,

Maka permainan dan romantisme telah menjauh darirnu."

Contoh qira'ah Jumhur dari ungkapan penyair:

Ut q $a yaii4-:3 t$a*
"Kami puhtl wajahrrya dengan tongkat,

maka dengan begitu ia menjadi hina dina." '

) ct ;ft (Maka tatkala ia telah tersunghtr), yakni terlafith.,;::;
'5$ Qahulah jin itu), tampaklah bagi mereka. Yaitu dari L'#
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i#ry*g artinya aku mengetatrui sesuatu. Di sini artinya: t;,r) e*
(tahulah jin itu).

eifi ,ffi glil(, 616; G-i|( i6 (batwa tratau

sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap

di dalam siksa yang menghinakan), yalari: Seandainya benar apa yang

mereka nyatakan batrwa mereka mengetahuiyang ghaib, tentu mereka

mengetahui kematian Sulaiman, dan mereka tidak akan tetap begitu

setelatr kematiannya dalam waktu yang lam4 yaitu tetap dalam siksa

yang menghinakan dengan terus mengerjakan pekerjaan yang

diperintatrkan Sulaiman dan mematuhinya, padahal saat itu Sulaiman

telatr lama meninggal

Muqatil berkata, "Siksa yang menghinakan itu adalah

penderitaan dan kelelahan dalarn bekerja"

Al Wahidi berkata, "Paxa mufassir mehgatakan, bahwa orang-

orang pada masa Sulaiman mengatakan, bahwa jin dapat mengetahui

hal-hal yang ghaib. Lalu ketika Sulaiman tetap berdiri dengan

bertelekan pada tongkatnya selama setahun dalam keadaan telah

meninggal, dan selama itu jin tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan

. yang biasa mereka kerjakan saat Sulaiman & masih hidup, yang mana

tetap bekerjanya mereka itu karena mereka tidak mengetahui kematian

Sulaiman hingga ruyap memakan tonggkatnya dan Sulaiman pun jatuh

tersungkur dalam keadaan 1sl3h msninggal, maka pada saat itulatr para

jin itu tatru bahwa Sulaiman telah meninggal, dan saat itu pula

manusia pun tahu bahwa jin ternyata tidak mengetahui hal yang

ghaib."

Bisa juga e g;A^At?r',yrt (elasnya sesuatu), dan bukan

dari ;63Jr il# talu mengetahui sesuattr), artinya: ,kl ';& $^p"t
dan jelas).

J a* semua cakupannya sebagai badal isytimal (pengganti

menyeluruh) dari $7jr (in) dengan perkiraan adanya.kalimat yang
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dibuang, yakni: tampaklatr perkara jin bagi manusia, bahwa
seandainya mereka mengetahui yang ghaibtentulah mereka tidak tetap
di dalam siksa yang menghinakan. Atau: tampaklatr bahwa sekiranya
jin mengetatrui yang ghaib... dst.

Jumhur membacany", ,r;;; ddam bentuk bina' lit fa'it yang
disandarkan kepada jin. Sementara Ibnu .Abbas dan ya,qub

membacanya: @, dalam benttrk bina' lit maful. Makna kedua
qira'atr ini dapat diketahui dari keterangan yang telah kami
kemukakan di atas.

Ibnu Abi syaibatr di dalam At Mushannaf,rbmt Jarir dan Ibnu
Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai fimran-Ny; ,r-:S

iA (bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud), ia berkata,
"(Yalmi) aa, n b (bertasbihlah bersamanya)." Diriwayatkan juga
seperti itu dari Abu Maisarah, Mujahid, Ikrimatr, eatadah dan Ibnu
Zatd.

Ibnu Al Mun{zi1-meriwayatkan dari Ibnu .Abbas mengenai
firman-Ny4 31irtX6\ (Dan Kami telah melunakkan besi
untulcnya), ia berkata, "seperti pasta (adonan).,,

lbnu Janr dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari berbagai
jalur, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, ,/ir2r$j <a*

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan

uhtrlah arryamannya), ia berkata" *(yakni) lingkaran besi.,,

'Abdurrazzaq dan Al Hakim juga meriwayatkan darinya
mengenai firman-Nyu t;i4rl.5 <ao" uhrlah anyamannya), ia
berkata, "Janganlah mengetok paku-pakuny4melainkan lebarkanlatr
lingkarannya sehingga menjadi rangkaian (untaian rantai). Janganlah
menebalkan pakunya dengan menyempitkan lingkarannya karena akan
retak, tapi jadikanlatr untaian (anyaman).,,

Ibnu Abi Syaibah, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari beberapa jalur
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darinya mengenai firman-Nya, #i',&'i'u{'lt g'" Kami alirkan

cairan tembaga bagirrya),ia berkata *(Yatsti) ,ltilJr (tembaga)'"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya juga, ia berkata" *'Ht
adalalr bv$t (tembaga). Tidak ada seofturg pun yang mamp-u

mengerjakannya setelah sulaiman.Adapun orang-orang yang

mengerjakan itu setelah beliau adalah mengikuti apa yang telah

dianugerahkan kepada Sulaiman."

'AM bin Humaid meriwayatkan dari Mujatrid, ia berkat4

"'.4t adalah jiSJ t (<uningan). "

Al Hakim At-Tirmidzi di dalarn Nawadir Al Ushul

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai finnan-Nya 'S;;s-2 g""
pafimg-patung), ia berkata" "sulaiman membuat patung-patung dari

tembaga, lalu ia berkata, 'wahai Tuhanku, tiupkanlah roh ke

dalamnya, sehingga patung-patung akan lebih kuat gntuk bekerja.

Lalu Allah meniupkan roh kepada patung-patung itu, dan patung-

patung itu melayani Sulaiman dimana Esfindyar termasuk sisa-

sisanya. Lalu dikat4kan kepada Daud dan Sulaiman, i;$3(43
TKA\C'L\W"fJ, (Bererialah hai kcluarga Daud untuk

bersytlatr (trcpada Altah). Dan sediffit sekali dari hamba-hamba-Ku

yang berter.ima kasih)." '

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya" -rQK (yang (besarnya) s-epelli

lalam), ia berkata, "(Yakni) seperti lubang di tanah. ,*13":ii
(dan periuk yang tetap (berada diatas tungfu)), yakni: hrngku apinya

merupakan bagian darinya." '

Ibnu Jarir, Ibnu At Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya juga mengenai firman-Nyq TKaiakUW (Dan sedikit

sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima ftasih), ia berkata,

"sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang mentauhidkan

(mengesakan) tatrhid mereka"
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Mereja juga meriwayatkan darinya, ia berkata "Sulaiman

masih tetap bertopang pada tongkatnya selama setahun setelah beliau

meninggal. Kemudian beliu tersungkur di permulaan hitungan tatrun

berikutnya, lalu jin mengambil sebuatr tongkat yairg menyerupai

tongkatnya dan rayap yang seperti ruyapnya.lalu membiarkan ruyap

itu yang kemudian memakan tongkat tersebut selama setahun."

Ibnu 'Abbas membac 
^yu, 

o;r$ ,;{;5(f, 1uot" tutksla ia
telah tersunghtr, tahulah jin it\. Su&an mengatakan, "Di dalam

qira'atr Ibnu Mas'ud disebutkant \y'ni:71\;15 (mereka terus

bekerja keras unttrknya selama setatrur)."

AlBazzar, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-
Thabarani, Ibnu As-Sunni dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Ibnu 'Abbas, dari Nabi $, beliau bersabda" iV-t ts?1 ,b t4bLq:, ttrg

t';,3r.'Js*t rejl u; , 
j# .{tsj,;ts $it| rgu-tr 6 ,e j4 ,*:n_.#.':o,6

46 i?* ttti ?,H Cri j*i-.L-{ *yU. Url'oy,Lr,f q,fl US bf uE
rJi t;rfl,Ur3 rgit ,bt l*.,J6 .+r$t :.:Jr3 rgr^r,1r i ,q jrtt ,g:t3-;*

4il4't ir,Jt'ot i;y\ .&.C ,l!; y,st * C,eifi ,'ov4-5 jii .,>*t
',i,i * \- aKn,W rdgJr yi'fu '&S,q)b gjts Lbb'W.*i_ir
Gs ! "4tLt Jr-)\+i*:is ,f!?,Et:r;2 g:"t13 ,ejrji.,jfbi\i t#'tt ,,,pt
,fit..7rl;ir e rg u (,#jr Stil;6- (Adalah Sulaiman, apabila beliau

ihalat, beliau melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya, lalu
beliau bertanya kepadarrya, 'Apa nornamu?' Pohon itu menjawab

demikian dan demikian, lolu Sulaiman bertanya lagi, 'Untuk apa

lramu ini?' Pohon itu menjowab untuk demikian dan demikian. Bila
untuk'tanaman malm ditanam, dan bila untuk obat maka dicatat.Pada

suatu hari beliau shalat, tiba-tiba ada sebuah pohon yang tumbuh di
hadapannya, maka beliau bertaruya, 'Apa namamu?'Pohon itu
menjavtab, 'Al Kharruub."Sulaiman bertanya lagi, 'Untuk apa lamu
ini?'Pohon itu menja'wab, 'Untuk menghoncurlwn rumah ini.'
Sulaiman berdoa, 'Ya Allah, butakanlah jin dari kematianht sehingga

manusia tahu balrua jin tidok mengetahut hal yang ghaib.' Lalu
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beliau menyiapknn sebuah tongkat untuk bertelalmn

padanya.Kemudian Allah mewafatkannya dalarn keadaan beliau

bertelakan pada tongkat tersebut. Beliau masih tetap bertopang pada

tongkat rtu dalam keadaan telah meninggal hWga setahun lamanya,

sementma jin masih terus bekcrja Hingga akhirnya royap memaknn

tongkatnya dan beliau pun tersunghr, maka saat itu barulah jin
mengetahui balwa beliau telah meninggal. Maka jelaslah bagi

marntsia, balwa kalau sekirarya jin itu mengetahui yang ghaib

tentulah merekri tidak tetap di dalam siksa yang menghinakan)." Ibnu

'Abbas membaca ayat ini demikian. Maka jin sangat berterima kasih

kepada myap, sehingga dimona pun ada myap, mereka membawakan

air untuknya.

Diriwayatkan juga oleh Al llakim dan dishahihkannya, dari

Ibnu 'Abbas secara mauquf..Dan diriwayatkan juga oleh Ad-Dailami

daizatdbin Arqam secara marfu". ,,#ut ,* Libll jtY3 ? l'g i*
,th$gq+fur tt:*-rJ3jLir 6y$ q|'$,S,Ft ,)' xirStr &;iil :e.le
qtlii,b$tt i>;te:'g,:a+ ++ ti[P $s7!5,;At,* tflt $$

r 4:U (Allah & berlirmaa 'sesungguhnya Aht
menganugerahlmn tiga hal kcpada para hamba-Ku: Aht memasukkan

rayap lre atas biji-bijian, seandainya tidak demikian, tentulah alcan

ditimbun oleh para raja sebagahnana mereka merryimpon emas dan

perak; dan Afu memasukkan pembusukan pada jasad, seandainya

tidak demikian, tentulah seorang kekasih tidak akan menguburkan

lrelcasihnya (yang meninggal); fun Afu mengambil kesedihan,

seandainya tidak demikian, moka akan sirnalah keturunan).86

*Sanadnya dha'tf, dikeluarkan oleh A&Dailami di dalam Al. Firdaus
(5/340/8100); Ibnu Al Jauzi mengatakan, "Tidak shahih. Di dalam sanadnya
terdapat Muhammad bin 'Abdullah Al Asynani yang dinilai mudallis oleh orang
yang meriwayatkan darinya." Demikian yang disebutkan di dalam catatan kakinya.
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a"iW#Wr$fr6 Lj$tjtr,
)K )V,9,#,+t O'bf-,rf: i?.&;
'*j\l d6"; $y-1j..:36,LA,4'# 3:*

@
@

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuosaan Tuhan) di
tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan

dan di sebelah kirl(Kepada mcreka dihatakan),'Makonlah olehnu
dari rezehi yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah

kamu kepada-Nya(Negerimu) adalah negeri yang baik dan
(Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.'Tetapi mereka

berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar

dan Kami ganti kedua kebun mereha dengan dua kebun yang
ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan

sedikit dari pohon SidnDemikionlah Kami memberi balasan kepado

mereka harena kekaJban msekaDan Kami tidak menjatuhhan
adzpb (yang demihian itu), melainhan hanya hepada otangerong
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yang sangat kaJir.Dan kami jadikan antara mcreka dan antara
negeri-negeri yang Kami limpahkan berhat kepadanya, beberapa

negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu

fiarak-jarak) perjalananBerjalanlah kanu di kota-kota itu pada
malam dan siang hari dengan aman Maka mereka berkata,'Ya
Tuhan kami, jauhkanlah jarakperjalanan fodr'dan rnereka

mcnganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah

mulut dan Komi honcarkan mereka sehancur-
hancurnyo.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda kehuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar
lagi bersyukunDan sesungguhnya iblis telah dapat membuffilhan

kebenaran sanghoannya terhadq mereka lalu mereka
mengihutinya, kecuali sebagian orang4rang yang berimanDan

tidak adalah kekuosaan iblis terhadap mcreka, melainkan hanyalah
agar Kami dapat membedakan siapayang beriman kepada adanya

hehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang ituDan
Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.D

(Qs. Saba' [34]: 15-21)

Setelatr Allah $ menyebutkan perihal sebagian orang-orang
yang mensyukuri nikmat-nikmat-Nyq selanjutnya Allah menyebutkan
perihal sebagian kaum yang mengingkarinya, Allah berfirman, i.,fui
lJ)(Sesungguhnya bagr kaum Saba). Yang dimaksud dengan Saba'

adalah kabilah dari keturunan Saba', yaitu Saba' bin Yasyjab bin
Ya'rab bin Qatrthan bin Hud. Jumhur membacanyu, p, denganiarr
dan tarmvin karena dianggap sebagai nama desa, yakni desa tempat

tinggalnya keturunan Saba'. Ibnu Katsir dan Abu 'Amr membacanya:

kJ, tia* men4ashrif-nya karena menakruilkannya sebagai kabilah.

Qira'ah ini dipilih oleh Abu 'U-baid. Qira'ah pertama dikuatkan oleh
firman-Nyq W O @i tempat kcdioman mereka). Seandainya
ditakwilkan sebagai kabilah, tentu redaksinya menja&: $ui, ug.
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Qunbul dan Abu Haiwatr membacanyu, 1r;|.,, dengan suhtn pada

hamzah.Ini dibaca juga dengan menggantinya dengan alif 1Q,1.

Jumhur membacany u, /rK-i C @i tempat-tempat l@diaman

mereka), dalam bentuk jarnak. Qura'ah ini dipilih oleh Abu 'Ubaid

dan Abu Hatim.Alasan pemilihan ini, karena kaum Saba' memiliki
banyak tempat tinggal. Hamzah dan Hafsh membacanya: ff!:-i 4,
dalam bentuk kata tunggal dengan fathah pada kaaf. Al Kisa'i
membacanya: igJJj u9, dalam bentuk kata tunggal dengan kasrah

pada lcaaf.Ini juga merupakan qira'ahnya Yahya bin Wutsab dan Al
A'masy.Alasan penggunaan latazh tunggal, karena merupakan

m,ashdar sehingga mencakup yang sedikit dan yang banyak, atau

sebagai sebutan tempat dan memaksudkan makna jamak.Tempat-

tempat tinggal mereka itu yang kini disebut Ma'rab, jaraknya dari

Shan'a sejauh perjalanan tiga hari.

Makna 3it; gaa tunda (kehtasaan Tuhan)), yakni tanda yang

menunjukkan sempurnanya keluasaan Allatr dan indahnya ciptaan-

Nya.Kemudian Allah. menerangkan tanda ini dengan firman-Nya,

4(1'* lyoitu dua buah kcbun).Marfu'-nya lafazh ini karena sebagai

badal dari AE, demikian yang dikatakan oleh Al Farra'.Atau karena

sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang, demikian Az-Zajjaj.

Atau karena sebagai mubtada' yarry khabar-nya adalah: )b; W &
(di sebelah kanan dan di sebelah Hri), perdapat ini dipilih oleh Ibnu

'Athiyyatr. Ini menunjukkan, bahwa mubtada'tidak boleh berbentuk

kata nakirah tanpa keterangan. Ibnu Abi 'Ablah membacanya; ri&,
dengan nashab karena dianggap sebagai khabar kedua, dan ism-nya

adalah 5il1,.l<edtakebun ini terletak di sebelah kanan dan kiri lembah

mereka yang meliputinya dari kedua sisi ini, sementara tempat-tempat

tinggal mereka berada di lembah tersebut.

. Tanda tersebut adalah kedua kebun itu, yang mana wanita

berjalan di sana sambil membawa wadatr di atas kepalanya berisi

buah-buatran sehingga berjatuhan karena tidak dapat dipegang oleh
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tangannya. 'AMgrratlnan bin Zaid mengatakan, bafuwa tanda untuk

penduduk Saba' ada di tempat-tempat trnggal mereka, yaitu batrwa

mereka tidak pematr melihat nyamuh lalat, kutru kalajengkinB, ular

dan binatang berbisa lainnya Dan bila datang pelancong kepada

mereka yang pakaiannya berhrhr, ;aka kutu itu langsung mati ketika

melihat rumah-rumatr mereka.Al Qusyairi mengatakan, batrwa ini

tidak memaksudkan dua kebun, tapi sisi kamn dan kiri, yang mtina di

tiap sisinya terdapat banyak kebun.

'{V O;e 13 (Kepoda mereka dikatakan), 'Ma*anlah

olehmu dari rezeki yang (dianugerahkm) Tulunmu), yakni: batrwa itu

telah dikatakan kepada mereka dan tidak mengandung perintah, tapi

maksudnya adalah meneguhkan mereka pada nikmat-nikrnat itu. Ada

juga yang mengatakan, bahwa itu dikatakan oleh malaikat kepada

mereka.Yang dimaksud dengan rezeki ini adalah buah-buahan dari

kedua kebun tersebut.Ada juga yang mengarakan, bahwa mereka di-

Hrithab demikian melalui lisan nabi me,reka

5!fi.{6 (dan bersyuhtrlah kottu kepada'Nya) atas nikmat-

nilonat yang dianugerahkan kepadarnu, dan beramallah dengan

meneati-Nya dan menjauhi kemaksiatan terhadap-Nya.

Kalimat 3)A t;:;;rl?i, (ksrrimu) adalah neseri yans

baik dan (Iulwnmu) adalah Tuhon Yang Malw Pengampun) adalatt

kalimat permulaan unhrk menerangkan hal yeng . mewajibkan

kesyukuran. Maknanya: ini negeri yang bailq banyak pepohonannya

dan buatr-buahnya bagus. Ada pendapat yang menyebutkan, batrwa

makna baik ini adalah tidak berpaya @ukan areal rawa). Ada juga

yang mengatakan, bahwa baiknya itu karena di sana tidak ada

serangga/binatang berbisa. Mujahid berkata, *Itu adalah Shan'a."

Makna 3;r7 !;5 (dan (Iuh,onmu) adatah Tulun Yang Maha

Pbngampm), batrwa yang menganugerahkan nihnat-nikmat kepada

mereka Adalah Tuhan Yang mengamprmi dosa-dosa mereka. Muqatil

berkata, "Maknanya: dan Tuhan kalian, jika kalian mensnrkuri rcrcki
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kalian itu, adalah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa." Ada juga

yang berpendapat, bahwa dipadukannya bagi mereka baiknya negeri

dan ampunan Tutran untuk mengisyaratkan batrwa adakalanya rezeki

itu haram.

Warasy membacanya' dengan me-nashab-kan lafaz,h '',i$. a*,
!.r: lvtui 63.ti dan t!51 sebagai pujian, atau karena diperkirakan:

iW Vil::"t (tempatilah negeri) aur, (i 6l,Jtt5 (dan bersyukurlatr kepada

Tuhan).

Kemudian Allah $ menyebutkan apa yang mereka lakukan

setelah adanya nikmat-nikmat ini pada mereka. Allatr berfirman,

V;ft (Tetapi mereka berpaling) dari kesyukuran, dan mereka kufur

terhadap Allah serta mendustakan nabi-nabi mereka.As-Suddi berkata,
*Allah telah mengutus tiga belas nabi kepada penduduk Saba', tapi

penduduk itu mendustakan mereka."Demikian juga yang dikatakan

oleh Wahb.

. Kemudian, karena mereka enggan mensnrkuri nikmat, Allah

mengirimkan bencana yang menghabiskan nikmat-nikmat yang telah

dianugerahkan kepada mereka. Allah berfirman, *ti;;#UL:6
(malra Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar). Demikian

ini, karena air yang mengaliri negeri Saba. berasal dari lembah-

lembah Yaman, lalu membangun bendungan di antara dua perbukitan

dan menahan air di sana, lalu dari bendungan itu mereka membuat tiga

pintu yang bertumpuk, lalu mereka menyirami tanah mereka dari pintu

yang paling tinggi, lalu pintu yang kedua, lalu yang ketig4 sehingga

tarrah mereka menjadi subur dan harta mereka pun melimpah. Namun

ketika mereka mendustakan rasul-rasul mereka, Allah mengirimkan

tikus yang menggerogoti bendungan itu hingga rusak dan air pun

masuk ke kebrur-kebtrn mereka lalu menenggelamkannya, bahkan

banjir itu pun menenggelamkan nrmah-rumah mereka, dan itulah JX

'Kalimat "Warasy membacanya'' malcsudnya dalam qira'ah yang sekarang

tidak masyhur darinya.
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#( O*jir yang besar dari bendungan air), jamuk dai. isf, vaitu

$,; Gintu air)87 yang menahan air. Demikian juga yang dikatakan

oleh Qatadah dan yang lainnya

As-Suddi mengatakan, bahwa iyiir adalah sebutan untuk

penyumbat. Maknanya: Kami datangkan kepada mereka banjir dari

pembendung air. .Atha' mengatakan, bahwa i1rJt adalatr nama

lerftah.Az-zajjaj berkata *irrlr adlah sebutan untuk tikus yang

melobangi (menggerogoti) bendungan mereka, dan itulah yang disebut

iiSrir ltitus mondok), talu banjir ini dinisbatkan kepadanya karena

menjadi penyebabnya.,'IbnuAl 'Arabi b€*at4 *ilt aaaan salah satu

sebutan tikus.,' Mujatrid dan Ibnu Abi Najih berkata "'?fll ada;lah ur
merah yang didatangkan Allah ke bendrmgan tersebut lalu

merobeknya dan menghancurkannya'Ada juga pendapat yang

menyebutkan, batrwa 6ir aOaan sebutan untuk hujan deras.Ada juga

yang me,ngatakan, bahwa itu adalah sebutan untuk banjir besar.Asal

maknany4 lUtrylt adalah keras, kasar dan sulit.Dikatakan b* l*
apabila si fulan itu keras dan menyulitkan. Diriwayatkan dari Ibnu Al

A'rabi, bahwa ia mengatakan, "iit adalah banjir yang tidak

terbendung." Al Mubarrad berkata "?f, adalah setiap yang

membatasi antara dua suafu."

{#&{i; 9"" Kutti ganti kcdua kcbun merelca

dengan dua kcbun), yakni Kami hanctrkan kedua kebun mereka itu

yang tadinya mengandung berbagai buah-buallan yang baik dan

berbagai kebaikan lainnya yang telah Kami berikan kepada merek4

lalu Kami ganti dengan dua kebun yang tidak ada kebaikan padanya

dan tidak manfaatnya bagr mereka walaupun ada tumbuhannya.

Karena itu Allah *ogu,rt * [1,H nbt (yang ditumbuhi

(p o ho n-p o ho n) y ang b er buah p ahit).

Jumhur membacanya: ,P\ dengan tamvin dan tidak di-

idhafah-Y'an kepada J'1. Sementara Abu 'Amr membacanya dengan

ttaitu penyumbat (l I Misbab).
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idhafah lF ,F'\ Al Khatil berkata, *'Je;At adalah pohon

arok."Demikian juga yang dikatakan oleh kebanyakan mufassir.Abu

'Ubaid berkata, "L4il adalah setiap pohon pahit yang berduri."Az-

Zajjaj berkata" *'h;At adalah setiap tumbuhan yang patrit yang tidak

mungkin dimakan."Al Mubarrad berkata, "Setiap sesuatu yang

berubatr menjadi sesuatu yang tidak diminati ltidak berselera untuk

memakannyal disebut i;;.O*i itu, susu yang telah berubah disebut

demikian."Qira'atr Jumhur lebih tepat daripada qira'ah Abu 'Amr.

Lata^ $i adalatr na'r untuk 43:i', a,rrr badal darinya,

karena J3'!i ad;ah tr Urir itu sendiri.Al Akhfasy berkata, "Bentuk

idhafah lebih baik dalam perkataan orang Arab, seperti halnya kalimat

'* AF (pu!ui* sutera) dan .2{ jl5 (negeri balasan).Yang lebih tepat,

penafsiran Lejr adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khalil
dan yang sependapat dengannya."Al Jauhari berkata *'h)At adatatr

'sejenis pohon arok yang daururya bisa dimakan."Penyebutan badal

.f:( unt* meragamkan atau sebagai olokan bagi mereka.

$:li uaaun nama pohon yang menyerupai taramisk. Demikian
yang dikatakan oleh Al Farra' dan yang lainnya, dan ia mengatakan,

"Hanya saja lebih panjang dali. taramisfr.Bentuk kata tunggalnyailf,
bentuk jamaknya &ttjf."Al Hasan berkata, ";!i'li adalah kayu."Abu

'Ubaid berkata, *Itu adalatr pohon nithar."Yang lebi tepat adalah

pendapat pertama, dan pohon atsl ittttidak ada buatrnya.

jAi.Jl adalah nama pohon. Al Farra' berkata, "Yaitu pohon

samr." Al Azhari mengatakan, "jilJl ada dua macam, yaitu yang

tumbuh di darat yang tidak bisa dimanfatkan dan tidak layak untuk

mencuci.Pohon ini memiliki buah yang tidak dapat dimakan" yaitu

yang disebut adh-dhaal.Yang kedua adatah sidr yang tumbuh di air,

buatrnya seperti teratai, daunnya digunakan untuk mencuci,

menyerupai pohon anggur."Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

disifatinya lafazh 7i; dengan 4+j tsea*iO, karena ada jenis sidr

yang bisa dimakan, yaitu jenis keduayang disebutkan oleh Al Azhari.
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Qatada}rberkatq*Setelatrpepohonanmerekasebelumnya
merupakan pepohonan yang baik, tiba-tiba Allah merobahnya menjadi

pepohonanyangsangatburukakibatperbuatanmereka.MakaAlla}t
membinasakan pepohonan mereka yang menghasilkan buah-buahan

yang baik, lalu menggantinya dengan 'arok,taramiskdan sidr'"

Bisa juga lafazh ,# Grainr) kembali kepada semwr yang

telah disebutkan, yaituflf 'ti*ir dan iJiJl'

Kata penunjuk 6uit (Demikianlah) menunjukkan kepada

penggantian tersebut, atau menunj,kkan kepada mashdar da;. f4b;
(Kami memberi balasan kcpada merela)'

Baa' pada kalimat W6, (parena ycpafiran merepa)

menunjukkar.r sebab, yakni: penggantian itu, atau: balasan itu

disebabkan oleh pengingkaran mereka terhadap nikmat dan

berpalingnya mereka dari mensyukurinya'

:KtSl:"*,ld-2 lOan Kami tidak meniatuhkan adzab (vang

demikian itu), melainlcan hanya kepada orang-orang yang sangst

lrafir), yakni: Dan Kami tidak menurunkan balasan ini dengan

mengarrrbil kenikmatan tersebut dan menimpakan bencana itu kecuali

terhadap mereka yang sangat kafir. Jumhur membacanya: divi-,

dengan dhammah padayaa' datfathah padahx$zay dalam bentuk

bina' lil maful. sementara Hamzah, Al Kisa'i, Ya'qub dan Hafsh

membacany u, G*, dengan nuun dan lasrah pada zaay dalarn bentuk

b ina' lil fa' il, dm fa' il -ny aadalah Allah #b. Latazh ;fi(i( teraasarkan

qira.ah yang pertama adalah marfu' 6rJ(q, sedangkan berdasarkan

qira.atr kedua manshub tri$tl. Abu 'Ubaidatr dan Abu Hatim

memilih qira'ah yang kedua" mereka mengatakan, "Kaxena

sebelnmny 
", ,#ii (Kami memberi balasan kepada mereka)."

zhahn ayat ini, bahwa Allah tidak menurunkan adu,b kecuali

terhadap orang-orang yang kafir, dan para pelaku kemaksiatan

diadzab.sejumlah orang mengatakan, bahwa makna ayat ini, bahwa
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Allah tidak menurunkan adzab ini, yaitu pembinasaan, kecuali

terhadap orang yang kafir.Mujahid mengatakan, "Orang beriman

dimaafkan keburukannya" sedangkan orang kafir dibalas dengan setiap

perbuatannya."Thawus berkata, "Yaitu didebat saat dihisab,

sedangkan orang mukmin tidak didebat." Al Hasan berkat4

"Maknanya: Allah membalas orang kaft sesuai perbuatannya."

Jawaban ni di-rajih-kan oleh An-Nuhas.

Qti4ri.,;( ;3i 6'#.W::, (Dan trami jaditran antara

merelra dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan b,erkat

lrepadanya), kalimat ini dilathf-kan kepada t3 t*i)
(Sesungguhnya bagt kaum Saba), yakni: di antara kisah merek4
bahwa Kami menjadikan di antara mereka dan negeri-negeri yang

Kami berkatri dengan air dan pepohonan, yaitunegeri Syam, 'r4 i3
(beberapa negeri yang berdelcatan), yakni yang bersambung,_I*g
mana wilayah perdagangan mereka dari negeri merek4 yaitu Ma'rab,
ke Syam. Dalam aktifitas itu mereka bermalam di suatu negeri dan

istiratrat siang di nereri lainnya hingga mereka kembali.Dalam hal itu
mereka tidak memerlukan bekal yang harus mereka bawa dari negeri

mereka ke Syam. Inilah di antara kisatr tentang nikmat yang Allatr
anugeralrkan kepada mereka

Al Hasan berkat4 "I.Iegeri-negeri tersebut terletak di antara

Yaman dan Syam." Pendapat lain menyebutkan, bahwa negeri-negeri

itu berjumlah empat ribu tujuh ratus negeri. Ada juga yang

mengatakan, bahwa negeri-negeri itu terletak di antara Madinah dan

Syarn.

Al Mubarrad berkata, "la&l.rfr urtinya negeri-negeri yang

diketahui.Dikatakan iStg tarena tampak, yaitu ketika anda keluar dari
negeri ini anda langsturg bisa menampak negeri lainnya" sehingga

negeri-negeri itu diketahui/dikenal.Dikatakan h6 yiartinya :i* yl
(perkara yang diketahui/dikenal)."
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11iq,!-6|1it @"" Kami tetaplan antara negeri-negeri itu

$arak-jarak) perjalanan), yalari: Kami jadikan jarak perjalanan dari

suatu negeri ke negeri lainnya datam rentang jarak tertentu, yaitu

sejauh jarak perjalanan setengatr hari sebagaimana yang dikatakan

oleh para mufassir. Al Farra' berkata, "Yakni: Kami jadikan jarak

antara tiap dua negeri sejauhjarak perjalanan setengah hari, sehingga

beristirahat siang di suatu negeri, dan bermalam di negeri lainnya

hingga sanrpai ke Syam."

Beratnya perjalanan bagi manusia karena tidak adanya bekal,

air dan rasa takut di perjatanan, tapi bila ada bekal dan rasa aman,

maka tidak begitu terasa bera! battkan bisa singgah di mana saja.

Intinya, Allah $ menyebutkan banyak nikmat kepada mereka'

Kemudian Allah menyebutkan bencana yang ditimpakan

kepada merek4 kemudian kembali menyebutkan nikmat-nikmat

lainnyayang dilimpahkan kepada mereka" yaitu nikmat-nikmat di luar

negeri mereka yang berupa bersambtrngnya negeri-negeri itu hingga

negeri yang mereka tuju. Selanjutnya Allah rnenyebutkan gantinya

yang berupa padang sahara dan dataran luas sebagaimana yang akan

dikemukakan pada firman-Ny q ldW (Berialanlah kamu di kota-

kota ftu).Ini dengan perkiraan adanyaperkataan (al qaul),yakni: riiii

l4llr .s'ril Jl-J3. e $b & @an Kami katakan kepada merek4

"Berjalanlah kamu di kota-kota yang saling bersambung itu ). Ini

perintatr untnk teguh, yakni: Dan Kami teguhkan mereka dalam

perjalanan di tempat-tempat itu kapan pun mereka mau, Cl{Vd$
',471'. lpada malam dan siang hari- dengan .aman) dari apa yang

mereka takutkan. Manshub-nyu Cl! dan U6-f karena sebagai zharf

(keterangan waktu), dan marahub ',ry)7@rngon aman) karena

sebagai haal fteterangan kondisi).Qatadah berkata, "Mereka

menempuh perjatanan tanpa merasa takut, tidak kelaparan dan tidak

pula kehausan.Bisa menempuh perjalanan selama empat bulan dalart
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keaaan aman, tanpa saling mengganggu, bahkan sekalipun bertemu
dengan seseorang yang telatr membunuh ayalurya."

Kemudian Allah S menyebutkan, bahwa mereka tidak
mensyukuri nikmat tersebut, bahkan mereka meminta kepenatan dan
kepayalran.$fr,fi. 

^*q $6 (Matro mereko berkata, 'ya Tuhan
lrami, jauhkanlah jarak perjalanan kami,). Perkataan mereka ini
sebagai keanglnrhan dan kesombongan mereka karena mereka bosan

dengan nikmat tersebut dan tidak sabar dengan kenyamanan itu,
karena itu mereka mengharapkan perjalanan yang panjang dan
jauhnya jarak antar negeri-negeri itu. Mereka juga meminta kepada
Allah Ta'ala agar menjadikan negeri-negeri yang saling bersarnbung
lagi banyak air, pemohonan dan rasa aman yang terletak di antara
.mereka dan negeri Syam itu diganti dengan padang sahara dan dataran
luas yang saling berjauhan. Lalu Allah prm mengabulkan permintaan
mereka itu.Allah msnghancurkan negeri-negeri yang saling
bersambung itu sehingga hilanglah segala kebaikannya, termasuk air
dan pepohonan. Maka doa mereka itu seperti doanya Bani Israil yang
mengatakan; W b,{"*i 10.6 &q1fiifsrooo rtu
mohonlcanlah untuk kami kcpada Tuhanmu, agar Dia mengeluarlmn
bagi lrami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: scryur-
mayurnya..". (Qs. Al Baqarah [2]: 6l) sebagai pengganti manna dan
salwa.Iugaseperti perkataan An-Nadhr bin Al Harits, til4*ry1-i7i
|13i',;r;c;(* ;+rE n* ufil $'ra Ailah, jitu betut (At

Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanirah kami
(dengan) batu dari langit;'(Qs.Al Anfaal [8]: 32).

Jumhur membacanya: $, d"rrg* nashab karena sebagai
munada yang di-idhafah-kan. Jumhur juga membacanya: t*
Sementara Ibnu Katsir, Abu 'Amr, Ibnu Muhaishin dan Hisyam dari
Ibnu'Amirmembacanya: ift, dengan tasydidpada ,ain. Abu Shalih,
Muhammad bin Al Hanafiyyah, Abu Al .Aliyah, Nashr bin .Ashim

dan Ya'qub membacanya: l(i11, dengan rafa', dan Gti sebagu fi't
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madhi karena dianggap sebagai mubtada' dan khabar. Maknanya:

Sungguh Tuhan kami telatr menjauhkan jarak perjalanan kami'

Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbas, dan dipilih oleh Abu

Hatim, ia pun berkata, "Karena mereka tidak meminta dijauhkan, tapi

meminta didekatkan dari yang telah dekat itu, yaitu jarak antara

mereka dengan Syarn yang diselingi oleh negeri-negeri yang saling

bersambung itu.Hat ini sebagai keangkuhan, kesombongan dan

pengingkaran terhadap nikmat ini."

Yatrya bin Ya'mur dan 'Isa bin 'Umar membacanya: t*s,

dengan rafa', dan itft, dengan fathah pada 'ain ber+asydid. Makna

qira'ah ini adalah kelutran, batrwa Tuhan mereka telah menjauhkan

perjalanan mereka, padahal di sana terdapat negeri'negeri yang saling

bersambung, pepohonan dan air. Jadi ini termasuk kecongkakan

mereka.

Saudaranya Al Hasan Al Basbri membacanya seperti Qira'ah
Ibnu As-Sumaifi' yang lalu dengan me-rafa'-kan ii karena dianggap

sebagai fa'il, sebagaimana yang dikatakan pada firman-Nyq 'drfi Li)

ll,il"Sunggah telah terputuslah (pertalian) di antara kamu." (Qs. Al
An'aam [6]: 94). Al Fara' dar, Az'Zajiaj meriwayatkan qird'ah

seperti ini tapi dengan me-nashab-k , 6 karena dianggap sebagai

zharf. Perkiraannya: $2ti;l',#.6p i& (menjauhkan perjalanan di

antara jarak perjalanan kami):

An-Nuhas berkata, *Qira'ah-qira'ah ini mempunyai makna

yang berbeda-bedq tidak bisa dikatakan batrwa salatr satunya lebih

baik dari yang lainny4 sebagaimana tidak bisa dikatakan itu mengenai

Htabar ahad @edLla perorangan) bila maknanya berbeda.Tapi Allah

mengabarkan batrwa mereka berdoa kepada Tuhan mereka agar

menjauhkan jarak perjalanan mereka Ketika Allah memperkenankan

itu, mereka mengeluh dan keberatan" karena Allah $ berfirman,

# WJ (dan mereka menganiaya diri mereka sendiri), karena

mereka kufur terhadap Allah dan mengingkari nikmat-Nya."
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a"!W (maka Kami jadikan mereka buah mulur) yang
mana kisatr mereka selalu dibicarakan orang. Maknanya: Kami
jadikan mereka batran pembicaraan yang dibicarakan oleh orang-
orang setelah mereka karena mengherankan perbuatan mereka dan
untuk mengambil pelajaran dari perihal mereka dan akibat yang
mereka alami.

,if i?'rr,s;; (dan Kami hancurkan merela sehancur-
hancurrrya), yakni: Kami memisahkan mereka di setiap negeri dengan
sepisatr-pisatrnya. Kalimat ini menjelaskan tentang dijadikannya
mereka sebagai buatr omongan manusia.Demikian ini, karena ketika
Allah menghancurkan tempat mereka dan membinasakan kebun
mereka, selanjutrya mereka terpencar-pencar sehingga bangsa Arab
menjadika mereka sebagai perumpamaan, yaitu mereka mengatakan,
"Mereka berpencar seperti kaum saba'."Asy-Sya'bi berkata, "Lalu
golongan Anshar menempati Yatsrib, Ghassan di syam, Azd dL oman
dan Khuza'ah di Tahamah."

,iS Aft |'SL$esunsgthrrya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda+anda kelansaan Allah), yakni pada kisah
mereka itu dan apa yang Allah lakukan terhadap mereka terdapat
tanda-tanda dan bukti-bukti yang sangat jelas.

)K t*$j{oagi setiap orang yang sabar lagi bersytkur),
yakni bagi setiap orang yang banyak bersabar dan bersyukur.
Dikhususkannya orang-orang yang sabar dan bersyukur, karena
keduanya yang memanfaatkan nasihat-nasihat dan tanda-tanda itu.

,i3 r/,)'# 3a# ilj loan sesungguhnya ibtis tetah dapat
membulailran lcebenaran sangkaannya terhadap mereka). Jumhr.r
membacanya: ',i's,:e 

, dbngan tatcttfrf, dan me-rafa,-k* .j$., seria me-
nashab'kar 'LA. Ar-zajiaj berkata, *yaitu sebagai *oihdor,yalari:
'rjb €h i#b'63e (membenarkan sangkaan yang disangkakannya
terhadap mereka), atav p e 0'":. (benar dalam sangkaannya), atau
sebagai zharf, maknanya: batrwa iblis menyangka mereka, bahwa bila
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iblis menyesatkan mereka maka mereka akan mengikutinya, lalu ia

mendapati mereka demikian. Bisa juga manshub-r|ya itu karena

sebagai maful, atau karena digugrskannya partikel penyebab

khafadh;'

HarrtzalrrAl Kisa'i, Yahyabin \tr/utsab, Al A'masy dan 'Ashim

membacany 
^, 

6li3,dengan tasydid, darL ifudengan nashab karena

dianggap sebagai maful bih. Ab,'Ali Al Farisi berkata *Yalmi 63,
'nlf ,€$t i$ (membenarkan dugaan yang diduganya)."Mqiahid

berkata, "Ia menduga suatu dugaan lalu ia membenarkan dugaanny4

kemudian yang terjadi adalah sebagaimana yang ia duga."

Abu Ja'far, Abu Al Haja', Az'Z;rtti dan Zaid bin 'Ali
membacany a: 6'* secara t akhlif (tatpa tasvdid), dlil dengan nashab,

dmL'alb dengan rafa'. Abu Hatim berkata "Menurutku, tidak ada

arahnya qira'ah ini." sementara Al Farra' membolehkan qira'atr ini

dan disebutkan juga oleh Az-Zaiiaidan ia menjadikan t'ur yumi a-i
i$l sebagai fa' it'O'rJt, dan id!! sebagai maf ul'rry a, Malaranya: bahwa

dugaan iblis telah membuai dirinya mengenai sesuati pada merek4

lalu dugaannya itu benar, maka seakan-akan dikatakan: dan sungguh

telatr benar dugaan iblis terhadap mereka. 
.

Diriwayatkan dari Abu 'Amr, bahwa ia membaca dengan qafa'

pada keduanya [yakni ib azu-&Il] d* tafrhJif pada'6'lj;, dimana iiD

sebagai badat isytimal dari,f|i!.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat ini l*rusus mengenai

penduduk Saba'. Maknanya: Batrwa mereka berubah setelah

sebelumnya mereka beriman kepada apa yang dibawakan oleh rasul-

rasul mereka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ayat ini bersifat

umum, yakni: iblis membenarkan dugaannya terhadap manusia

semuanya keculi orang-orang yatgtaat kepada Allah. Demikian yang

dikatakan oleh Mujahid dan Al Hasan.Sementara Al Kalbi berkata,

"Iblis menduga, batrwa bila ia mengajak manusia sesat maka mereka

akan memenghiny4 dan bila ia menyesatkan mereka maka mereka
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akan mematuhinya, dan dugaannya itu benar, i;"!6 (lalu mereka
mengihttinya)."A1 Hasan berkata, "Iblis tidak memukul mereka
dengan suara maupun tongkat, tapi mendugakan dugaan dengan
.bisikannya."

Manshub-nya'65ti;G"j$y (kccuali sebagian orang-
orang yang beriman) karena sebagai istitsna' (pengecualian). Ada dua
talsrrilan di sini;

Pertama: maksudnya adalah sebagian oftmg-omng yang
beriman. Karena kebanyakan orang beriman melalqrkan dosa dan
tunduk kepada iblis dalarn sebagian kemaksiatan, dan tidak ada yang
selamat dari itu kecuali satu golongan, yaitu yang Allah katakan
mengenai mereka, tLi:" ;$, 3i A,s)J,2!y,,g"rungguhnya hamba_
hamba-Ku tidak ada kclansaan bagimu terhadap merelca.,, (es. Al
Hijr [5]: 42; Al Israa' [17]: 65).

Kedua: yang dimaksud dengan 'd\l.tiliS 
@ebagian

orang-orang yang beriman) adalah semua orang yang f,eriman, yang
mana ga di sini sebagai partikel untuk menerangkan.

9ede:;i,(46 (Dan tidak adatah ketansaon ibtis
terhadap mereka), yakni: ia tidak mempunyai kekuasaan terhadap
mereka, yakni: tidak dapat memaksa mereka untuk kufur, tapi ia
hanya bisa mengajak, menggoda dan membayangkan indahnya
kekufuran. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa SGlr adalah
kekuatan.Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah hujjah.

pengecualian pada firman-Nya, 3l 
.u4 L,.-{\ii ;.reJt

* oW(melainkan harryarah agar Kami dapat membedakan srapi
yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang
ragu-ragu tentang itu) adalahpengecualian terputus. Malaranya: tidak
ada kekuasaan iblis terhadap mereka, akan tetapi Kami menguji
mereka dengan godaannya agar Kami dapat membedakan. Ada juga 

.

yang berpendapat, batrwa ini adalah pengecualian bersambung dari
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yang sangat umum, yakni: tidak ada keluasaan iblis terhadap mereka

dengan kondisi apa pun dan alasan apa Pun kecuali agar dapat

dibedakan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, karena

sesungguhnya Allah fl) telah mengetahui itu sejak azali'

AlFarra'berkata,"'Maknanya:melainkanagatrKami
mengetatrui itu pada kalian." Ada juga yang berpendapat, bahwa

maknanya: melainkan agar kalian mengetahui. Pendapat tain

menyebutkan, bahwa maknanya: melainkan agat paxa wali kami dan

para malaikat mengetahui.

Az-zlthi^ membacany a:'l+J.'I! lmelainkan agar diketatrui),

dalam benttrk bina' lil maful. Yang lebih tepat adalatl mengartikan

ilrlt di sini [yakni dan.'iA untuk membedakan dan menampakkan

sebagaimana yang telah kami kemukakan

W #,9e 6i5 (Dan Tulwnmu Maha Memelihara

segala sesuatu), yakni Pemeliharanya Muqatil berkata, *(Yalsd)

mengetahui segala sesuatu termasuk keimanan dan keraguan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, At-Tirmidzi dan ia

menghasankannya, Al Hakim dan ia menshatrihkannyq serta yang

lainny4 dari Farwah bin Musaik Al Muradi, ia bertutur, "Aku

menemui Nabi # lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku

memerangi orang-orang yang mundur dari kaumku dengan orang-

orang yang maju dari mereka?' Maka betiau pun mengizinkanku dan

memerintahkanku. Setelah aku keluar dari hadapanny4 beliau

menyuruh seseorang untuk memanggilku, lalrg beliau belsab{a 'd:

Ui o*l,s;'J*-r6 iFr. { i,:4 ir:lo t*'rut P,iJ.;tll
(Panggillah ftaum itu. Barangsiapa yang memeluk Islam dari mereka,

malra terimalah dia, dan siapa yang tidak memeluk Islam, makn

janganlah engftau tergesa-gesa hingga aht berbicara kcpadamu).

Lalu ditunrnkanlah beberapa ayat yang terdapat di dalam suralt

Saba', lalu seorang lelaki berkatq 'Wahai Rasulullah, apa itu
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saba'?Apakatr itu ruuna sebuah tempat ataukah nama seorang
wanita?' Beliau bersabd4 ,r;plt gip iS'y"'$i ,iljrr'li dl\ d
,+.oS'ot*5.itL3"n;,t3,g;ris A-$v$ .:wit &??b.rq e i*
3u;l E;u3'a'.tg' 'r;-.5 ttj*\\i ,,:irtV lfig -ry-;lt tSli (hu bukan narna
tempat dan bukan pula wanita, meloinkan seorang reraki yang
mempunyai sepuluh anak dari bangsa Arab. Lalu enam orang dari
merelra pergi ke arah kanan don empat lainnya pergi ke arah kiri.
Adapun lreempat orang yang pergi kc arah kiri itu adarah: Falffinm,
Judzam, Ghassan dan 'Amilah. sedangkan orang-orang yang pergi ke
arah lranan adalah Al Azd, Al Asy'ari, Himyar, Kindah, Madzhaj dan
Anmar).Lelaki itu berkata lagi, 'wahai Rasulullah, apa itu
Anmar?'Beliau bersabda, ii*'s#i{"r,.gr$t lrorg dari mereka
adalah Khats'am dan Bujailah).'

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, .Abd bin Humaid, Ath-
Thabarani, Ibnu 'Adi, Al Hakim dan ia menshahihkannya, serta Ibnu
Mardawaih, dari Ibnu Abbas yang menyerupai itu dengan redaksi
yang lebih ringkas.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Ibnu 'Abbas mengenai finnan-Nya, #ip (banjir yang besar),
ia berkat4 "(Yakni) yang dahsyat.,,

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya ia berkata, " ?ft'# adalah
lembah di Yamatr yang mengalir hingga ke Mekah.,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtrndzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
darinya jugq mengenai firman-Ny4 {IrH (@ohon-pohon) yang
berbuah pahit), ia berkata, "(yal<rri) pohon arok.,, [pohon yang
batangnya biasa dibuat siwakl.

Ibnu Al Mturdzir meriwayatkan dariya juga, mengenai firman-
Nya ffi$rc*rW (Dan Kami tidak menjatuhkan adzab (yang
demikian itu), melainkan honya trcpada orang-orang yang sangat
kafir), ia berkata, *Itu adalah pendebatan saat hisab.',
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Ishaq bin Bisyr dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan darinya juga,

mengenai fnman-Nya, id|.W (Dan kami iadikan antara mereka),

ia berkata, "Yalmi di antara tempat tinggol mereka. Gii;jii at6

Q(4i (dan antara negeri-negeri yang Kgmi.limpahlan berlcat

trcpadanya), yakni negeri yang disucil<an. 
{'r;b i} pruropa negeri

yang berdekatan), yakni raurai dan subur. lAiQ-Gifri (dan Kami

tetapkan antara negeri-negeri itu'(mak-iarak) perialanan), yakni

antara tempat tinggal mereka dan negeri Syam. QW (Berjatantah

kamu di kota-kota itu), yakni ketika berangkat dari tempat tinggal

mereka menuju negeri Syam."

'Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

jugq mengenai firman-Nya" fA,$'# 33;.,iti (Dan

sesungguhnya iblis telah dapat membubikan kcbenaran sangkaannya

terhadap mereka), ia mengatakan, "Iblis berkata, 'Sesungguhnya

Adam diciptakan dari tanah dan lumpur hitarn menjadi makhluk yang

lemah, sementara aku diciptakan dari api. Sedangkan pi dapat

membakar segala sesuatu, maka sungguh aku akan menyesatkan anak

keturunannya kecuali sebagian kecil dari mereka.' Dan iblis dapat

membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap merek4 karena

ternyata, 'dS dli'; Jy-l,j:jt (lalu mereka mengikutinya, kecuali

sebagian orang-orang yang beriman),yutukecuali semua orang yang

beriman."

ii JG4 t,j?1';{ it."iipo-li';;i $
6 f i q )a u4'l 6J,6'ii A{i .>#i -;
& 66t v i; <t ilJy;,'.,*.i13( Er ij @F,*
i3 + @ iri tg' a'j:rt'66w Ju $L 6e +.fi
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"Katakanlah, lSerulah mcreka yang kamu anggap (sebagai tuhan)
seloin Allah, mereka tidak memiliki (hekuasaan) seberat dzarrah

pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu
sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi, dan sehali-kali

tidak ada di antara mcreka yang menjadi pembantu bagi-Nyu' Dan
tiadalah berguna syafa'at di sisiAllah mclainkan bagi orang yang

telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu, sehingga apabilatelah
dihilangkan ketakutan dari hati mcreka, mereka berhata, 'Apakah

yang telah diJirmankan oleh Tuhanmu?'Mereka menjawab,

'@erkataan) yang benarr' dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi
Maha B es ar. Katakanlah,'S iap akah y ang memberi rezeki kep adamu
dari langit dan dari bumi?l Katakanlahr'Allphr'dan sesungguhnya

kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam

kebenaran atau dalam kesesatanyang nyata. Katakanlah, 'Kamu
tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosayang kita

perbuat dan kgmi tidak ahan ditanya (pu@ tentang apa yang kamu
per b uaL' Katakanlah,' Tuhan kita akon meng ump ulkan kita semua,

kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benanDan

Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahul'
Katahanlahr' Perlihatkanlah kqadaku sesembahan-sesembahan

yang kama hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu(-Nya),

sekali-kali tidah mungkin! Sebmarnya Dia-lah Allah yang Maha
Perkosa lagi Maha Bijohsana'." (Qs. Saba' pal22-27)
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Firman-Nya, 6isinf)6-$W,it (Katalantah,

'serulah mereka yang kamu ang7ap (sebagai tuhan) selain Allah).lnr

perintah unttrk Nabi $ agar mengatakan perkataan ini kepada orang-

orang kafir Qgraisy, atau orang-orang kafir secara umgm. Kedua

mafuti,li; dibuang, yakni: 141 #trl;;) (yang kamu ffiggap mereka

sebagai tuhan), demikian konotasi redaksinya. Muqatil berkat4

"Yakni: serulah mereka agar menghilangkan dari kalian madharat

yang telatr menimpa kalian, yaittr berupa bencana kelaparan'"

Kemudian Allah $ menjawab mereka dengan berfirman, i
*-*iA$ +fri i. it| 3q <DL);. (meretra tidak memitiki

(lrehtasaan) seberat Qzarrah pun di langit dan di bumi), yakni:

mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kebaikan

maupun keburukan, tidak pula untgk mendatangkan manfaat maupun

menghalau madharat dalam urusan apa pun. Allah menyebutkan langtt

dan bumi untuk memaksudkan keumuman cakupannya, karena langit

dan bumi merupakan tapal batas luar alam wujud.

)i Uql6: @a" mereka tidak mempunyai suatu saham

pun dalam (pencipiaan) langit dan bumi), yakni: tuhan-tuhan yang

dianggap ada dilangit dan di bumi itu tid4k turut serta dalam

penciptaan, kepemilikian dan pengaturan [alarn semesta dan

kehidupan inil.

,*ge:XA (dan sekoli-kati tidak ada di antara mereka

yang ienjadi pembantu bagi-Nya), yakni: dan tuhan-tuhan ihr juga

tidak memberikan bantuan apa pun kepada Allah # dalan urusan

langit dan bumi beserta semua yarrg adapada keduanya.

ta t..1-. t.. .1.
;,'^b."^{i1i e!*; (Dan tiadalah berguna syafo'at di sisi

Allah), yalari syafa,itrya makhluk yang memberi syafa'gt di sisi-Ny4

yaitu malaikat dan yang lainnya. Kalimat 5<-ri\iliL(melainkan
bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu) ad,.lah

pengecualian menyelgruh dari keumuman perihal, yakni: Tidaklah

berguna syafa'at dalam kondisi apa pun kectrali syafa'at dari yang
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diizinkan untuk memberi syafa'at dari kalangan malaikat, para nabi
dan sebagainya yang berupa para ahli ilmu dan amal. sebagaimana
yang telah diketatrui, bahwa mereka tidak dapat memberi syafa'at
kecuali bagi yang berhak diberi syafa'at, jadi bukan untuk orang-
orang kafir.

Bisa juga maknanya: tidaklah berguna syafa,at dari para
pemberi syafa'at yang berhak memberikannya dalam kondisi apa pun
kecuali syafa'at bagi yang diizinkan turtuk diberi syafa'at. yakni
untuknya dan dalam perihalnya dari kalangan orang-orang yang
berhak diberi syafa'at, bulon selain mereka yang memang tidak
berhak mendapat syafa'at.

Laam pada kalimat i3 bisa terkait dengan 'iii'.ti (syofa,at) itu
sendiri. Abu Al Baqa' berkata, ..Seperti ungkapan: ii S, di (aku
membelanya [memberi syafa'at b4grnyaJ." Bisa juga terkait dengan

S {ttrstoa).Yang lebih tepa! bahwa laam im terkait dengan kata
yang dibuang sebagaimana yang telah karni sebutkan.

suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan
flrman-Ny4 i'Jlri ei*; (Dan tiadalah berguna syafa,at), bahwa
syafa'at itu pada dasarnya tidak ada ,:^16;t;11(melainknn bagi
orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu). Jadi
penafian [r1 ini dikaitkan dengan kegrrnaan tpt aa" bukan dengan
kejadiannya sebagaimana y{rg dinyatakan d*g* lafazhpenafian itu,
karena itulah yang dimaksud dari terjadinya.

Jumhur membacanya: 6il, dengan fathah pada hamzah,
yakni: 'il'i 3s1 (Allah mengizinkan), karena rurma Allah g telah
disebutkan sebelum ini. Abu 'Amr, Hamzah dan Al Kisa.i
membacanya dengan dhammah pada homzahls;fl aaam bentuk bina-
lil maful, dan yang mengizinkan itu adalah Allah $.

Ayat ini senada dengan firman-Nya, {Lr!:Vffrs$i$;
-;iiy)'siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Att;i tanpa izin-
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NyaJ' (Qs. At Baqarah l2l:255),dan firman-Nvu ;|1*y6fri-Si
;$jv,aan mereka tidak memberi syafa'at melainkan kepada orang-

orangyang diridhai Allaft." (Qs.Al Anbiyaa' pll:28).

Kemudian Allah S mengabarkan tentang takutnya paxa

pemberi syafa'at dan mereka yang diberi syafa'at, Allah be;firman,

4$ ;" d$ w (sehingga apabila tetah dihilangtran ketahttan dari

hati merila). Jumhur membacanya: 'd, 
^*, 

bentuk bina' lit
maful, da1- fa'it-nya adalah Allah, sdangkan yang memerankan

posisi fa'it adalah jaar dan mairur.Ibnu 'Amir membacanya: '1f;,

dalam bentuk bina' lil fa'il, danfa'il-tya adalah dhamir yang kembali

kepada Allah $. Kedua qira'atr ini dengan tasydid pada zaay, makna

fi'l int peniadaan, jadi !#r maknanya E;ilLlfiy (menghilangkan

ketakutan).Al Hasan membacanya seperti qira'ah Jumhur, hanya saja

dengan talhfif pada rooy lt il.
euthrub berkata, ..Makna 43;"6 (dihitangkan ketahttan

dari hati rnereka) adalah dikeluarkan ketakutan yang ada di dalam hati

mereka, yakni lit:,:, (ketakutan)." Mujahid berkata, "(Yakni)

disingkapkan penutup dari hati mereka pada Hari Kiamat."

Maknanya: bahwa syafa'at tidak terjadi dari makhluk-makhluk

yang disembatr selain Allah ltu, yaitu dari kalangan mal.aikat, Pil&

nabi dan berhala-berhala, kecuali Allah $ mengizinkan malaikat, Pila
nabi dan lairurya untuk memberi syafa'at bagi yang berhak

menerimanya, dan mereka itu dalam keadaan yang sangat takut

kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, 4i{'i &
iji;j*'dan mereftn itu selalu berhati-lnti ftarena tahtt ftepada-Nya."

(Qs. Al Anbiyaa [2ll 28). Ketika Allah mengizinkan mereka untuk

memberi syafa'at, maka hilanglah'rasa takut itu karena terjadinya

kondisi tersebut yang merupakan perkara sangat besar dan

mengakibatkan rasa takut yang mengerikan dari terjadinya sesuatu

dari takdir Allah. Setelah mereka gembira, $6 lmereta berkata)

kepada paftL malaikat di atas merek4 yaitu malaikat yang
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menyampaikan watryu kepada mereka dengan seizin Allah, jU ti(,

fr QnOa*an yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?), yakni: apa
yang Allalr perintahkan? Lalu mereka menjawab, ,,pertataar- '6irt

(yang benar)."Yaitu diterima syafa'at kalian bagi orang-orang yang
berhak menerimanya, bukan bagi selain mereka. # r[:fi;<ar"
Dia-tah Yang Maha Tinggi tagi Maha Besar). Mak; Dia-lah yang
berhak memberi keputusan bagi para hamba-Nya sesuai dengan
kehendak-Nya, dan berhak melakukan apa saja yang dikehendaki-
Nya.

Suatu pendapat menyebutkan" bahwa ketakutan ini dialami
oleh para malaikat dalam setiap perintah yang diperintahkan Allatr.
Maknanya: Tidaklah berguna syafa'at kecuali dari para malaikat yang
mereka itu ketakutan pada hari ini lagi tunduk patuh kepada Allall
bukan benda-benda maupun syetan-syetan.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang mengatakan, jG,llL

fii @fakan yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?) adalfrorang-
orang yang diberi syafa'a! dan yang menjawab mereka adalatr para .

pemberi syafa'at dari kalangan para malaikat dan para nabi.

AI Hasan, Ibnu Zatd dan Mujafrid mengatakan, bahwa
maknanya: hingga ketika telah dihilangkan ketakutan dari hati orang-
orang musyrik di akhirat, malaikat berkata kepada mereka, "Apakah
yang telah difirmankan oleh ruhan kalian sewaktu di dunia?" Mereka
menjawab, "Perkataan yang benar."Mereka mengakui ketika sudah
tidak berguna lagi pengakuan itu.

Ibnu'Umar dan Qatadatr membacany u,'ai,dengan raa'tanpa
titik dan ghain bertitik, dan iylt ftosongj. Maknanya: Allah
mengosongkan hari mereka, yakni: menyingkapkan ketakutan dari
hati mereka.
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Ibnu Mas'ud membac^y"r'&i!, setelahfar' 4u raa' tanpa

titilq lalu nuun,lafu qaaf,lalu 'aintanpa titik, dari tu;i'll,yAubtjilt
(berpencar; becerai berai).

Kemudian Allah & memerintahkan Rasul-Nya agat

membungkarn orang-orang muqnik dan mengecam, Allah pun

berfirman, --3'5*.!3i6 ftn n',i, (Katakanlah,'siapakah

yang memberi rezeki kepadamu'dori langit dan dari bumi? ), yakni:

siapa yang menganugerahkan nikmat-nikmat ini kepada kalian yang

berupa rezeki-rez.eki yang kalian nikmati ini? Karena tuhan-tuhan

kalian tidak memiliki sebesar biji sawi pun" sedangkan rezeki itu dari

langit, yaitu hujan dan segala yang dimanfaat darinya berupa

matahari, bulan dan bintang-bintang. Rezeki dari bumi adalah

tunbuh-tumbuhan, barang tarnbang dan sebagainya.

Karena orang-orang ka.fu tidak dapat menjawab pertanyaan

ini, dan akal mereka tidak menerima penisbatan rezeki ini kepada

tuhan-tuhan mereka, balrkan mungkin mereka ragu dengan

penisbatannya kepada Allah karena takut ditegakkan hujjah atas

mereka, maka Allah memerintahkan Rasul-Nya agar menjawabnya.

Allah berfirman, 'it|$ lfatol*rtot, 'Allah,), yakni: Allah-latr yahg

memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi.

Kemudian Allah $ memerintatrkan beliau agar memberitahu

mereka, bahwa mereka berada di atas kesesatan, tapi pemberitahuan

ini dalam bentuk yang adil dalarn menegalikan hujjah, yaitu setelah

dinyatakannya siapa yang di atas petunjrk 4* siapa yang di-atas

kesesatan. Atlah berfirman , *#,y" A 5.tl,6 # 'eqif|
(dan sesungguhnya lwmi atau kamu (orang-orang musyrik), pasti

berada dalam lcebenaran atau dalam kesesatan ydng nyata).

Maknanya: batrwa salatr satu dari kedua golongan ini, yaitu orang-

orang yang mengesakan Allah sebagai pemberi pencipta dan rezeki

serta mengkhususkannya dengan ibadab, dan oreng-orang yang

menyembatr benda-benda yang tidak dapat mencipta, tidak dapat
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memberi rezeki, dan tidak dapat mendatangkan manfaat maupun

menghalau madharat, pasti berada di atas salah satu kondisi, yaitu di
atas petunjuk atau kesesatan. Setiap yang berakal pasti mengetatrui,

balrwa orang yang menyembatr Dzat dapat mencipta, dapat memberi

rezeki dan dapat mendatangkan mafaat serta menghalau madharat

adalatr yang berada di atas petunjuk, sedangkan orang yang

menyembatr sesuatu yang tidak dapat mencipta, tidak dapat memberi
rezeki dan tidak dapat mendatangkan mafaat maupun menghalau

madharat adalah yang berada di atas kesesatan. Perkataan ini
mengandung penjelasan yang sangat terang tentang golongan yang

berada di atas petunjuk, yaitu kaum muslimin, ssdangkan golongan

yeng sesat adalah kaum musJrikin.

Al Mubarrad berkata, "Mal<rra perkataan ini seperti makna

ungkapan seorang yang pandai berhujjah kepada lawan bicarany4
'Salah seorang kita pasti berbohong,' dan ia tahu batrwa dirinya yang

benar dan lawan bicaranya ihr yang bohong lagi salah." Lebih jauh ia
mengatakan, "Menurut orang-orang Bashratr, J i"i bermakna sesuai

fungsiny4 dan bukan memaksudkan keraguan, ftlmun orang Arab
biasa menggunakannya dalam hal yang seperti ini bila yang

memberitatru itu tidak ingin menerangkan, karena sebenamya ia
mengetahui maknanya."

Abu 'Ubaidah dan Al Farra' mengatakan, bahwa 5 ini
bermalcna j (dan). P.erkiraannya: dan sesturgguhnya kami berada

dalam kebenaran dan kalian pasti dalam kesesatan yang nyata.

Firman-Nyu ibti-;J lotou kamu (orang-orang musyrik)),
ini di- 'athf-P,ankepada tsm'tt1, dan trhabar-nya adalah yang disebutkan

, 
itu. Dibuangnya khabar kedua untuk menunjtrkkannya, yakni: ,Ul Ct

'# 4* d 3l ali' ,# #V ,i# J,r* Q il,ie(sesrurgguhnyakarni
pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata, dan

sesungguhnya kalian pasti berada dalam kebenaran atau dalam

kesesatan yang nyata). Bisa juga sebaliL.yq yaitu bahwa yang
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disebutkan itu sebagai khabm keduq seaangtan YOZ,,@"
dibuang, sebagaimana pada firman-Nya, o15J fij6i';{5
i;Lj,faaanal Allah dan Rasul-Nya yong labih Nfi mereko cti
lccridluannya." (Qs. At-Taubah [9i: 62) -

Kemudian Allah $ menambahi perfataan yang adil ini dengan

yang lebih adit dan jauh dari perdebatan, Allah berftman, YJii
'iJ:-i,t3 S4q;64T3 6j4 gdakortah 'Kornt tidatc ako,

ditanya (bertanggung jawab) tentong dosa yory kita perbut don

trami tidok akan ditanya (pula) tentang apa Wrg knnu perbuat.),

yakni: sesungguhnya alor hanya mengajak kalian kepada apa yang

mengandrmg kebaikan dan manfaat bagi l62liaU dm tidak ad^

madharat apa pun yang akan menimpaku akibd kekufiran kalian dan

berpalingnya kalian dari seruanku Ini s€perti firman Allah *, f3
glA; K!'Untubnulah agarnorrtu do ttttutlatlah agonoht! (Qs

Al Kaafirum [109]: 6).

Disandarkannya dosa kqada kagm muslimin dan penisbatan

amal yang mutlak kepada mereka yangdt4rtfihab, kendati amal kaum

muslimin berupa kebaikao, keikhlasan dan ketaatan yang mumi,

seangkan perbuatan oftulg-Orang kafir berupa kemaksiatan yangnyata

dan dosa yangjelas yang tidak terukur lagi, maksrdnya: p€ne1ilraman

dan meninggellGn. hlkum ayat ini dan yang serupanya telah dihapus

oleh ayat yang memerintahkan perang.

Kemudian Allah I memerintabkan beliau agar

mengancamkan adzab akhimt kepada merek4 nernun dengan

ungkapan yang tidak langsrmg: Allah berfirman, G;f;.Ur-i
(Katakanlah, 'Tuhon kita akan mengumpulkan kita semta), yakni

pada Hari Kiamat kelak. ;if1C;'€rtf $cmudiot Dia memberi

lreputysot antara kita dengoir beno), yakni: me,mutuskan dan

menenhrkan di antara kita dengan benar, lalu Allah me,mberi pahala

bagi yang taat dan memberi siksabagi yang durhaka
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Yrt i; (Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan), yakni
Yang memberi keputusan dengan haq dan memutuskan dengan benar.

)-{fi Qagi Mato Mengetahui) segala kemasala}ratan yang terkait

dengan keputusan dan ketetapan. Hukum ayat ini juga telah dihapus

oleh ayat-ayat yang memerintahkan perang.

Kemudian Allah S memerintahkan beliau agar

mengemukakan hujjah lainnya kepada mer6ka yang merulmpakkan

kesalalran mereka Allah berfirman, iU;-* ii$<rnld;J$
(Katalranlala'Perlilutkanlah kcpadaht sesembahan-sesembahan

yang kamu hubungkan dengor Dia sebagai selafiu-sehttu(Nya), yakni:

Peilihatkan kepadaku sesembahan-sesembatran yang kalian hubungan

mereka dengan Allah sebagai para sekutu-Nya.Lafazh U;, adalah

maful ketiga, lffirlrrafr'l ini muta'addi (transitifl dengan hamzah yang
memerlukan tiga obyek. Yang pertama adalah yaa' pada lafah'q;j
Qterlihatkan kepadah), yang kedua maushul lO-$t1,dan yang ketika
adalalr 'iU;. 'Aid dlrri noustrul ini dibuang, yaitu: &iJilifi ftalian
hubnngan mereka). Bisa juga ini sebagai penglihatan, dan /i'l ini
mutq'addi dengan hamzah yang memerlukan dua obyek, yaitu:
pertama: yaa- fpada lafazh A$1, dan yang kedua adalatr maushul

lojfi, sedangtan manslrub-nya it!) karena sebagai haal
(keterangan kondisi).

Kemudian AUah menyangg4ft persekutuan yang mere[<a

nyatakan itu dan me,mbatalkannya. Allatr berfirman, )+3 Xi'i [;9
5AI (sekali-kali'tidak munghin! Sebenarnya Dta-tih Atlah yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana), yakni: menjauhkan klaim
persekutuan, bahlon yang Matra Esa degan ketuhanan adalah Allatl
Yang Maha Perkasa dengan kekuasaan dan kekuatan, lagi Maha
Bijaksana dengan kebijaksanaan yang sangat mengagumkan.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas
mengenai firman-Ny q,;,g.} ;" 6 (dihilangkan kctahttan dari tati
mereka), ia be*ata, ",ot* (dihilangkan)."
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Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, ia

berkata, "Ketika Tuhan Yang Maha Perkasa (hendak) mewahytrkan

kepada Muhammad S, Dia memanggil utusan dari kalangan mataikat

untuk menyampaikan wahyu, lalu para malaikat mendengar suara

Tuhan Yang Maha Perkasa berbicara dengan wahyu. Setelah hilang

ketakutan dari hati mereka" mereka pun bertanya tentang aPa yang

dikatakan Allah, lalu mereka berkata, '@erkataan) yang benar.' Dan

mereka tahu bahwa Allah tidak mengatakan kecuali yang benar."

Ibnu 'Abbas berkata, "Suaf,a wahyu itu seperti suara besi di

atas batu. Ketika mereka mendengar (itu), m%eka meqlnmgkn sujud,

latu ketika mereka mengangkat kepalq ;f-t-6i\;t6 #, J(, fi $6
$Jltfi (mereka berkata, 'Apakah yang telah difimwtkan oleh

Tuhanmu?' Mereka menjawab, '(Perkataan) yang beno,' dot Dia-

lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Beso)."

'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan darinya jug4 ia berkata "Perintah itu turun ke langit

dunia disertai dengan suara yang seperti $rara rantai di atas batu,

maka terkejutlatr semua penghuni langit, lalu mereka berkata, 'Apa
yang difirmankan oleh Tuhan kalian?' Kemudian mereka me,lrjawab

sendiri dengan mengatakan" '@erkataan) yang benar, dan Dia-lah

Yang MahaTinggi lagi MahaBesar'."

Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan ]ang
lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Hurairalu bahwa Nabi $
bersabda, 'iV,r3il.6ttb, W\1311';tt 4* g;)t e ';liltir .r:e3 rll
qy66?i3bi$ 136 rrriri i?;S;*'eYtt|,Eiiil& gW &W
','3, i#t yiiyl :itl l,lpabila Allah menetapkan suatu perintah di

langit, para malaikat mengepakkan snyap-scyapnya sebagai tanda

lrctundukan kepadafirman-Nya. Seakan-akan itu adalah rontai di atas

batu licin yang suaranya mencapai mereka.Apabita ketahttan telah

dihilangkan dmi hati rnereka, maka'mereka pun berkatq 'AW yang

difirmankan oleh Tuhan kalian?'Mereka menjawab yang bertotya itu,
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'(Perlrataan) yang benu, dan Dia-lah Yang Maha f@g, lagi Maha

Besar.).ttAl hadits.Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang

semakna dengan ini.

Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Ikrimah mengenai

firman-Nya, #,y 4 5 rs':f^ # ?glJ-65(don sesungguhnya

lcami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam

lrebenaran atau dalam kesesatan yang nyata), ia berkat4 "(Yakni)

kami pasti di atas kebenaran, dan sesungguhnya kalian benar-benar di

dalarn kesesatan yang nyata."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di

dalam Al Asma' wa Ash-Shifat meiwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia

berkata, *Ldtadatah e,fiGakiq pemberi keputusan).'

boLfrll\r6616jfii @ 5;L;-'{ oui
{j ic6 &'u};; i ri 3q K;i @o.c.t

3j#
oj,j'; 6r\9i ;yrt; ii'l'i. 6. 

" 
5Ue-6'*-b- 533; 6':+)')i ;Ltt; lt ;,T'ry-"it\

'r-,iv-':J"+U 6Ji 3j:, J;tt -4 Jl'&-X,

Gei.k'frriWru

{-,e€A

'.G iL:6. uix i,; K; i* tel W
osluhih, Al Bukhari (a701); At-Tirmidzi (3223) dan Ibnu Majatr (194) dari

hadis AbuHurairah.

/ ;l' l)7.2
Wl-e\,j
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@'rfr
"Dan Kani tidah wnguttts ho"t4"ulah'ka" kepada umat manusru

selwuhnya sebagai pembawa furita gembba dan sebagai pemberi

p eringatatt, tetap i kebarryohtn man wia tiada mengetah uL D an

merelu berkala, 'KapanWt @ansaya) ianii ini' iika hamu adalah

orang4rarrg yang binafl'Kaafunbh' 'Bagima ada hari yang telah

diianiifutt @ari Kianat) yang tiada dapd kamu minta mundur

daripadanya barang suadput dtntifuh (puln) kamu dapat

meninta supaya di,t'4ittho'L' Lon ora"g4rung haftr berkota' 'Kami

sekali-kditidok oh.an ffit kqodLAl Qw'an dan tidak (pula)
-;;; 

"*, 
yang sebeluwtyo'' Dan (olangkah hebatnva) kalau

kamuEhotketikaorang4r@tgyc"gdtoth"itudihadapkankepada
T uh anny a, s ebagian dafi m*efu nunghodrykan p erkataan kep ada

sebagian yang lain; orong'orotg yailg dianggap lenuh berkata

kePda orang4tang yailg ruenyomhongkan diti' 'Kalau tidahlah

karena kama tentulah kotti neniodi orong4rang yang befiman"

Orang-orang yang nurtyonbngkat dfui berkata hepada orang'

orang yang dionggop le"'ah,'Kanifoh yang tetah nenghalangi

hamu furt pawrittk saudth pauniak itu datang

kep adamu? (Iidak), s ebenanqa k$,,ll. sendi,rilnh o rang-o r ang y an 8

berdosu'Danoroogn'*gyottgdianggqlemahbetkatakepada
orung4tang yang nunyornbonghan diri '(Tidak)' sebenarnya tipu

daya(nu) di waktu ,,'oto" don siang (yan7 nunghalangi kami)'

kdka kltttu,,,cnyera kottti sqrcya ku,ni kaf'l kepodaAllah dan

nuniadihan sehdtpsehfrt bagLNyo' Kedua belah pihah
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menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat adzab.Dan kami
pasang belenggu di leher orang-orang yang kaftnMereka tidak

dibalas ruelainkan dengan apayang telah mereka kerjakan'."

(Qs. Saba' [3al:28-33)

Ada beberapa pendapat mengenai manshub-nyalafazh '23i1
(s e I uruhnya). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa 

_ 
manshub -ny a itlu

karena sebagai haal dari traaf pada kalimat ,!lilt; U: (Dan Kami
tidak mengutus kamu). Az-ZanaJ berkata, "Dan tidaklah Kami
mengufusmu kepada manusia kecuali untuk memadukan pemberian

peringatan dan penyampaian. 13t(ir malcnanya el4ilt Oang
memadukan), haa' ftaa' marbuthahj padanya untuk mubalaghah

(menunjukkan sangat), seperti halnya Lata*i;5ta lsangat berilmu).'

Abu Hayyan berkata, "Pendapat Az-Zayaj yang mengatakan,

batrwa 'r:fi2 bermakna gq gngmemadukan) , dan haa' padanya

untuk mubalagluh, maka sesungguhnya bahasa tidak mendukungnyq

karena ill tidak bermakna '* (mengumpulkan; memadukan;

menghimpun), tapi maknanya adalah g{ (mencegah).Dikatakan -Lf
&3- uni"ya'$2-6!. Maknanya: tetuAi sebagai pencegah mereka

dari kekufuran. Dari pengertian ini ada sebutan &(ir 6"tupak tangan),

karena berfungsi mencegah keluarnya sesuatu dari yang

ditutup/di genggarnnya. "

Pendapat lain menyebutkan, bahwa manshub-nya itu karena

sebagai mashdar, dan haa'-nya untuk mubalaghah seperti halnya

lafazh l4uir aan i+*i'. Maksudny4 bahwa itu adalatr sifat untuk

mashdar yang dibuang, yakni: l3CiiE,rl1 6"""4i pengutusan yang

menyelunrh).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah haal (keterangarr

kondisi) dari g,"t3r (manusia), perkiraannyurl3r! u,Cll.tl 6uiri't uj (dan

tidaklah Kami mengutusmu kecuali untuk manusia semuanya). .
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Pendapat ini disanggah, haal dari moirw tidatc mrmgkin

mendahuluinyasebagaimana y^rrg dinyatakan di dalam ilmu

i'rdb.Sanggatran ini dijawab, bahwa Abu 'Ali Al Farisi, Ibnu Kaisan

dan Ibnu Burhan membolehkan itu. Contohnya ungkaPan seorang

penyair:

# ^lb W V$uS t\E 
"srgt'4*l',pr 

t:sy

uBila seseorang diombang-antbing kcdaulaton seiak mada

makapemenulunnyo akan sulit baginya saot parth baya."

Di antara yang m*rajih-kan stahrsnya sebagai t aal dart

majrur setelahnya adatah Ibnu 'Athiyyalu dan ia berkata,

"Didatrulukan untuk perhatian dan penguatan "
Pendapat tain menyebtrtkan, bahwa rirekrlanya, frf rl'f! ,rt"i

gti'ft (melainkan dengan pencegahan), lalu mudhafnya dibuang.

Ada juga yang berpendapat, bahwa lami @^ o-@ -ak ,any a ,)b
yarcni; elr?'', 1li)g # qe ! ,*3r A arul ui (dan tidaklah Kami

kepada manusia kecuali memadukan bagi mereka

peringatan dan penyarnpaian), atau: sebagai pencegah bagi mereka

dari kekufuran dan kemaksiatan.

Marukfi-ryu 6Yj {s$ (sebagai pembau,a berita gembira

dan sebagai pemberi peringatan) karetra sebagai hoal (ketenngan

kondisi), yakni: menyampaikan berita gembira kepada me,reka tentang

surgq dan memberi peringatan kepada mereka tentang neraka

5fi-'1n6i';*-t'-{-.lJQetapikcbanyakonmanusiatiada
mengetahur) apa yang di sisi Allah yang berupa manfaat diutusnya

para rasul.

'u-;')i b ol!,Ej|lii 6 6lfii (D an mereka berkatq

'Kapankah (datangnya) janji ini, jika kamu adalah orangerang yorg
benar? ), yakni: bilakah terjadinya janji yang engkau janjikan kepada
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kard? Yaitu Hari Kiamat. Beritatulah kami bila kalian memang

orang-orang yang benar

Mereka mengatakan ini sebagai olokan bagi Rasulullah $ dan

kaum mukminin yang benamanya, maka Allah memerintahkan Rasul-

Nya S agar menjawab mereka. Allah berfinnan, Si-!,UvK,6
(Katalranlah, 'Bagimu ada lnri yang telah dijanjikan (Hari Kiamat)),

yakni ?,Y- bq @ari yang dijanjikan), yaitu hari berbangkit. Ada yang

yang berpendapat bahwa adalah saat tibanya

kematian.Ada juga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalatr saat

perang Badar, karena saat itu mertrpakan hari adzabnya mereka di
dtrnia.Semua pendapat ini menrmjul&an bahwa bentuk idtufah pada

kalimat ini berfimgsi rmtuk menerangkan.

Latafu 3ti; Uisa juga sebagai mashdar yang memaksudkan

tllr 6anji), dan bisa juga sebagai sebutan waktu. Abu 'Ubaidatr

berkata, *'*jt.$5ir aan 3tieir artinyasama'

Ibnu Abi 'Ablah membacanya dengan tatruinpadalafazh"st*
dan me-rafa'-kanny4 dzn me-nashab-kan ij5-, karena menganggap

3u) sebagai mubtada'fu?lt- sebagai zhsrf, sedangkan Hrubar-rya
(1. Sementara 'Isa bin 'IJmar membacanya dengan me-rafa'-l<an

36} dan tamtin, dan me-nashab-h if- dengan meng-idhafah-kannya

kepada kalimat setelahnya. Para ahli nahwu membolehkan: ?y.3]Uy,,
dengan me-rafa'-Y,an keduanya dan tanwin, dengan anggapan bahwa

3u, adalah mubtada' fu i;r- adalah badol darinya.

Kalimat 'ol$ i {; 'i;6 E 'at*;i J O""t tiada dapat *amu

minta mundur duipadanya barang sesaat lrun dan tidak (pula) lcamu

dapat meminta stq)aya dimajukan) adalah sifat untuk 3Q, yakni hari

yang telah dijaqiikan dan ditetapkan bagi kalian itu tidak akan mundur

mupun maju sedikit pun, bahkan tidak akan melesat dari waktu yang

telatr ditetapkan Allah kejadiannya

260 TAFSIR FATHUL QADIR



Kemudian Allah & menyebutkan sisi lainnya tentang

keburukan-keburukan orang-orang kafir dan' jenis lainnya dari

kekuturan mereka. Allah berfirman, t:14',d; j lrJk:5i J6;

ii-ri."fi{j":,A (Dan orang-orang kafir berkata, 'Kami setrali-

kati tidak akan beriman kepada Al Qur'on dan tidak (pulo) kepada

kitab yang sebelumrrya.), yaitu kitab-kitab terdahulu seperti Taurat

Iqiil dan para rasul terdatrulu. Ada juga yang berpendapa! bahwa yang

dimaksud dengan A1,6. 
"f1adalah 

negeri akhirat.

Kemudian Allah $ mengabarkan teirtang perihal mereka di

akhirat, Allah berfinnan, d--" 6ir:'; 6jy$i ;y{; y for"
(almgkoh hebatnya) lcalau kamu lihat kctiko orang'orang yang

zholim itu dihadapkan kepada Tuhannya). I{hrthab ini unttrk

Mnhammad $ atau setiap yang layak baginya Makna '*- Oir;t;
& edu/ra&ditatun di tempat penghisaban (penghitungan amal).

Jjil-fi lt'# d- @ebagim, dei mereka

menghodqkan perkataan kepada sebagiot Wrg loin), yakni saling

melontarkan perkataan di antara mereka yang berupa celaan dan

kecarnan setelah sebelumnya sewaktu di dunia mereka saling

mendukung, saling menguatkan dan saling me,lrcintai.

Kemudian Altatl menerangkan telrtmg perkataan tersebut.

Allah berfinnan, '1ffi6tri 3-fr- (orang-orang yong dianggap

lemah berkata), yakni para pengikut 'liK$i'riy <rup"A orang'

orang yong merryombongkan diri), yalrtu para pemimpin dan orang-

orang yang diikuti -bl-ij 
(Kalau tida&at ksena tromu)6snghalangi

kami dari beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, $-u:jK
(tentulah lcami menjadi orang-orang yang beriman) kepada Allah

serta membenarkan Rasul-Nya dan KitabNya

C,rU t-i\ "t;<;i 'r-ii i6 (orang-orang yans

merryombongkan diri berkata kcpada orotg-orang yang dtanggop

lemah) menjawab mereka dengan mengingkari apa yang me,reka

katakan, U$, ,i :lS;i* '6 qa*i** yang telah menshalangi
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kamu dari petunjut), yakni mencegah katian dari beriman, tr',\; rLi.
(sesudah datang kcpadamu) petunjuk? Mereka mengatakan ini untuk

mengingkari apa yang dituduhkan kepada mereka bahwa mereka telah

menghalangi orang-orang yang dianggap lematr itu.Mereka (orang-

orang yang menyombongkan diri) mengingkari tuduhan yang

dinisbatakan kepada mereka

Kemudian mereka menerangkan, bahwa mereka hanya

menghalangi diri mereka sendiri dari petunujuk setelatr petunjuk itu
datang kepada mereka, karena itulah mereka berkat4 '**3{l;
((Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orumg-orcmg yang berdosa),

yakni terus menenrs di dalarn kehrfiuao, banyak berbuat kesalatran

dan banyak berbuat dosa

\t;<J il$t'ffi'o$Jg; (Dan orans-orans vans
dianggap lenoh berkata kepada orumg-orang yang merryombongkan

diri) untuk menyanggahjawaban mereka itu dan menepiskan apa yang

dinisbatakan kepada mereka )6L,YiK,5 <AA*1, sebenarnya

tipu daya(mu) di wafuu malam don siang (yang menghalangi kaml).

Asal makna 333ir aAam perkataan orang Arab adalah fisrlgfu"#t
(tipu daya dan muslihat).Dikatalen y';J apabila menipu dan

memperdayainya Maknanya: 1@V.r+t q P;",! (sebenarnya tipu

dayarru terhadap kami di waktu malam dan siang),laht mudhaf ilaih'
nya dibuang dan diposisikan sebag u zhafwfi*meluaskan cakupan.

Al Al<hfasy berkata, "Ini dengan perkiraan: Ss4irUitr$l r1,"

(ini tipu daya di waktu malam dan siang)." An-Nuhas berkata,

'lMaknany \ wallohu o'lam: sebenamya perbuatanmu di waktu malam

dan siang." Bisa juga menjadi malam dan siang sebagai tipu daya

dengan penyandaran kiasan sebagaimana dalam ilmu ma'ani. Al
Mubarrad berkata "Yaitu sebagaimana rmgkapan orang Arab: ?lW

lr*'$t ,P (siangnya puasa dan malaurnya shalat).' Jarir

bersenandrmg,
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d6, tryr i$us v;t spr g t* it u,qJ A
" sungguh kau telah mencela koni tentory frcmurahan hdi, walui

UmmuGlnilan

dan lrau tidur, sementara tak adayotg ti&r di malon p{otg."

Qatadah dan Yatrya bin Ya'mur me,mbacanye 'j,i, dwgan
rafa' dan tamtin, dan menaslab-kan dan ':+XtSfi!r. ferkiraagnya: J'i

SVFti#rt 
"l 

ifg FJ (sebenamyatipu daya(mu) yang tedadi di qnakhr

malam dan siang). Sa'id bin Jubair dan Abu Razin me,mbacanya

derganfatlnh pada kaaf dn tasydid pn raa' *trrgai nudhdlOfit
yang bermakna yu$ drrri 53--F yr"g artinya datang dan peqgi.

Marfu'-nya lafazh p U"rar""rtu" qira'ahqira'ah ini karcoa sebagai

mubtada' dan khabar-rya dibuang, yakni: fu ,#rt4={lr;3 1tip"
daya di waktu malarn dau siang yaogmcngMangi kami). Atau kar€na

sebagai fa'it dari,.fi'l ysgdiblmg; yakni: S@ri ,)lt, F"rfi.a lteUn
menghalangi kami tipu daya di ulla*tu malm dan simg). Atau karcna

sebagai khabo dari mubtada'ymg dihmg sebagaimana yang telah

dikemukakan dari Al Akhfasy.

Thalhah bin Rasyid membacanya s€eerti Sa'id bin Jubair,

hanya saja dengan me-naslnb-lsn t 3] r"Uugui rmashdu, yakni:

(sebenarnya benrlangnya penyesim ymg terus menerus dan tidak

berhenti itu [yang menghalangi kmiD.

Marfu'-nya U;;1i4 (kctika knwnero,eru kmrri) karcna

sebagai zharf trrrtttk f1, yalai: (sebenarnya tipu daya kalian tqhadap

kami ketika kalian mensuasai kami. fi1t15 j1t, i;yJ56 @ryaya
lami kafir kepada Allah dar, ,neryiodiko, sehfiu-sehtttt bagi-I,Iya),

yakni tandingan-tandingan. Al Mtrbarrad b€rkarq "Dikatakan 9r" i
3$ artinya fulan semisal dengan si fulan-"

Dh,amir pada firman-Nya, 4,3;fr ftrA'ASt t:.t (Ke&n
belah pihak menyatakan penyesalm takala mereka nelilm eab)
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kembali kepada kedua golongan tadi. Yakni: kedua golongan tadi

menyembunyikan penyesalan atas kekufirran yang mereka lakukan

dan menutupinya dari orang lain- Atau: masing-masing mereka

menyembunyikan penyesalan itu dari orang lain karena takut dicela.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tiyl ai

sini tjj4tit (menyatakan), karena kata ini termasuk kata yang

mempunyai arti kebalikan, sehingga kadang bermakna

menyembunyikan dan kadang bermakna menyatakan. Ada juga yang

berpendapa! bahwa makna 't'iXf|fJ,it adalah nyatalah penyesalan

pada wajah mereka

'y$irJl 
AGl g iilii W (Dut komi pasans betenggu di

leher orang-or(mg yang kafir). j6il adalah bentuk jarrrak dari Ip,
dikatakan ).* ;y|P *t.,9 tai lehernyaada belengguh besi). Yakni:

Belenggu-belenggu besi dipasaqgkan pda leher mereka di neraka.

Yang dimaksud dengan !fi{li$i@r-rgn orgyang kafir)ini adalatr

yang disebutkan tadi. Hal ini unhrk menambah kehinaan bagi merek4

atau bagi orang-orang kafir secara umum sehingga tentunya termasuk

juga mereka

'";t; g$$yi,j*ji luereka tidak dibalas melainkan

dengan apa yang telah mereka kerjakon), yakni: melainkan dengan

balasan kesyirikan terhadap Allah yang telah mereka lakukan. Atau:'I1
't i.*l-rlgq (metainkan dengan ea yang telah mereka perbuat),

dengan anggapan dibuangnya partikel khdadh.

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mujalrid mengenai firman-Nya, qEisiA$ytfrl| C: (Dan

Kami tidak mengutus kmu melait*an kepada umat manusia

seluruhnyo), ia berkata, "(Yakni) t**.rr$ll.,jt Ct prau manusia

selurtrhnya)."

'AM bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim

meriwaya&an dari Qatadah, ia berkata, *Allah mengufus Muharnmad
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kepada bangsa Arab dan non Arab. Maka manusia yang paling mulia

di hadapan Allah adalah yang paling taat kepada-Nya"

Mereka juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

$::j\ta+,Ai j \#'<r-ii J61 (Dan orans-orcms kofi,

berkata, 'Kami sekali-kali tidak akon beriman kcpada Al Qur'an), ia

berkatq "Ini perkataan orarlg-orang musyrik Arab yang mengingkari

Al Qur'an serta kitab-kitab sebelumnya dan para nabi."

-rEri Q$-Wi 36 $Y2$ n {;,t616ui
'qrtF66'15'{6Wt*$6; ,s'/

bL+D

'o;r:r{ r.f,n Xt ;$J b{'#i Ali}t g, 
"t 

it,i
|yt; i; $ W3 firyKF 6ifi1i-,1; KbArt @
$j$i a &9, q #i&$ 4t' ry. j;,
4:fi 0,5,$'r;# Wy, ., i;fi-'"-4:6 @'oA',

3 $r -e 2rQ. brq A',rjli fr, "t it-:i @ atf;)
H, @ qrli ;.a :6 W'fi ,a i,,s"fia'fu
@r 6rfr $a'fly -sy; -4{:r. 33.? +';;34

b

"r;fr fi;)'t'( S "e;' u, (S A if#|$6'
{rcx d:Kfiafr{'96@'";J F' $1u

'oj;# q K,4l,6i ifiiL;, W'u-ir\Lfi3 i;,
t
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"Dan Kan i tidak mengutns kepada suatu negeri seorang pemberi

peringatan pan, melainkan orang-orang yang'hidup mewah di

negeri ita berkata, 'sesunggahnya kami mengingkari apa yang

kamu diut ts untuk menyanpaikannya.' Dan mereka berkata, 'Kami

lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada.hamu) dan

kami sekali-kali tWak akan diadzab.'Katakanlah,'Sesungguhnya

Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapaydng dikehendaki-Nya dan

menyempitkan Oagt siapayang dihendaki'Nya), akan tetapi

kebanyakan tnanusia tidak mengetahul' Dan sekali-kali buhanlah

harta dan bukan (pula) anah-anak kamu yang mendekatkan kamu

kepada Kami sedikit pun; tetopi orangorang yang beriman dan

ruengerjakan amal-amal shalih, mcreka itulnh yang memperoleh

balasan yang beilipat ganda disebabkan apayang telah mereha

kerjafun; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinsgt

(di dtlorn surga). Dan orang-orang yong berusaha (nenentang)

ayat<yat Kart dengan anggapan untuk dapat tnelemohkan

(mcnggagalkan adzab Kami), mercka itu dimasuhkan ke dolam

adrthKotakanlah,'Ses ungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki

bagi siqa yang dikehendaki-Nya di antara homba-hamba-Nya dan

menyenryitkan (siapa yang dikehendaki-Nya).' Dan barang apa saia

yang kamu natkahkan, mnkaAllah ohan ruenggantinya dan Dfu-lah

Pemberi rezekiyang sebaik-baiknyu Dan (ingatlah) hari (yang di

wafuu itu) Allah mcngumpulkan mcreka sernuanya kemudian Allah

berfirnian kepada malaikat,'Apakah mcreka ini dahulu

menyembah kamu?'Mahihat-malaikat itu mcniawab,' Maha Suci

Engkau Engkaulah pelindung kami buhan mereka; bahkan

mereka tebh menyembah jin; kebanyahan mcreka beriman kepada

jin itu' Maka pada hari ini sebagian kamu tidah be*uosa (untuk

menberikan) kemanfaatan dan tidah pula kemudharatan hepada

sebagian yang lnin Dan Kami hatakan hepada orangorang yang

zhalia lRasakanlah olehmu adzab nerakayang dahulunya kamu

dustakan itu'." (Qs. Saba' Pa\ 3442)
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Setelah Allah $ menceritakan perihal orang-omng kafir tadi,

selanjutnya Allah mengemukakan sesuahr yang mengandung

penglipur lara bagi Rasul-Nya dan menerangkan batrwa kufumya

umut-umat terdahulu terhadap para rasul yang diutus kepada mereka

adalah sesuatu yang selalu terjadi terus menerus dari sejak dahulu.

Allah berfirman, i* CWl75 @an l{nmi tidak mengutus kepada

suatu negeri) apa pun, /$ i(seorang pemberi peringatan p::) yyg
memperingatkan mereka tentang adzaib Allah, V;;; Jb U
(melainkan orang-orang yang hidttp mswah di negeri itu berkata),

yakni para pemimpi*yq orang-orang kayanyq orang-orang lalimnya

dan para pemuka kejatratannya mengatakan kepada rasul-rasul

mereka, 6t5{qA:3 Cr\(sesungguturya kami menginglmri apa

yang kamu diutus untuk menyampaikanrya), yakni mengingkari

tauhid dan keimanan yang kalian diutus rmtuk membawakannya-

Kalimat Wi:J6 {t (melair*mt orang-or(mg yang hidup mewah di

negeri itu berkata) berada pada posisi nashab sebagai lmal

fteterangan kondisi).

Kemudian menyebutkan [sfanggaan mereka dalam hal harta

dan anak, dan mereka mengkiaskan perihal mereka di akhimt

bedasarkan perihal mereka di duia ini dengan anggapan benanrya apa

yang diperingatkan kepada mereka oleh para rasul. Allah berfirman,
'qo;4i"ti3 fifi$654 ip $6; (Dan mereka berkata,' Kami

lebih banyak mempunyai harta don anok-onok (daripada kamu) dan

tami sekali-kali tidak akan diadzab.). Maknanya: Allah 'telah

melebihkan kami atas kalian dengan harta dan anak di duniq maka ini

menrmjukkan bahwa Altah telah meridhai karni dengan agama yang

kami anu! karena itu Allah tidak akan mengadzab kami di akhirat

kelak setelatr Dia memberikan kebaikan-Nya kepada kami di dunia

danmeridhai kami.

Lalu Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menjawab mereka,

Allah pun berfirman, X{2 $.14, 1:;-$ Sy-i (Katakantah
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'Sesungguhnya Tuhanht melapangkan rezeH bagi siapa yang

dilrehendoki-Nya) untuk Dia lapangkan rez.e?,rny4 36 (dan

menyempitkon) yakni ',#- (menyempitkan) bagi siapa yang

dikendaki-Nya untuk disempitkan rezekinya. Jadi, Allatr $ terkadang

memberi rcznln kepada orang kafir dan orang durhaka sebagai istidraj

baginya [untuk memikatrya sehingga semakin jauh dari jalan

kebenaran], dan terkadang Allah menguji orang beriman lagi taat

dengan menyempitkan rezekinya untuk memberinya ganjaran

pahala.Jadi dilapangkannya rezeki tidak menunjukkan keridhaan-Nya

terhadap yang dilapangkan reznkinya itu dan perbuatannya, dan

disempitkannnya rezeki juga tidak menunjukkan bahwa Allah tidak

meridhai orang yang disempitkan rezekinya itu dan perbuatannya.Jadi

mengkiaskan alfiirat dengan ukuran kehidupan dunia dalam hal ini

adalah kesalahan yang sangat nyata.

'o;i6-{ ,"t, Xt'51; (atran tetapi kebanyakan manusia tidak

mengetahu, ini, dan kebanyakan mereka adatah mengkiaskan perkara

kchidupan atfiirat berdasarkan keadaan kehidupan mereka di dunia.

Kemudian Allah menambah kuat dan tegasnyajawabaniru.iT2

A3 fafiO 6ifi1i-{; KtA (Dan setrati-trati butrantah harta dan

bulan (pula) anak-anak knmu yang mendekatkan lcamu kcpada Kami

sediHt Wn), yakni; Itu sama sekali bukan kriteria yang mendekatkan

kalian kepada Kami. Mujahid berkat4 ",$t adalah ;fr 1a"Ug ,13'jt
adalah fu.;iir lama yang mendekatkan)." Al Akhfasy berkata, " 63
adalatr ism mashdar, seakan-akan Allatr mengatakan: (* &* ,JU
t*t (yang mendekatkan kamu kepada Kami dengan sedekat-

dekatnya), jadi lafazh g,Sj Aeraaa pada posisi nashab)' Al Farra'

mengatakan, bahwa,n.ir ini untuk i';;'!i Oarta) aan i'fj'!i (anak). Az-

Za11aj mengatakan, bahwa maknanya: dan harta kalian bukanlah

sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Kami, dan harta kalian juga

bukanlah sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Kami. Kemudian
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khabor yang kedua dibuang karena telah dituqiukkan oleh yang kedua.

Lalu ia bersenandung,

W $lgrs,y\ li i q Ct5 t'"ry q p
uKami (rela) dengan apa yotg ada pada koii, dan engkau rela

dengan apayang ada

padama don pendqat Hta berbeda."

Di dalam selain Al Qur'an dibolehkan dengan ,g5Ur..J"

,g3iJr d* rdjtuntuk lafazh 3'Ij1i. Yakni: harta itu tidak menambah

tingginya derajat kalian di sisi Kami dan sama sekali tidak
mendekatkan kalian kepada Kami.

(,{, J#'i(l $S gropi orangerang yang beriman dan

mengerjakan amal-amal shalih). tni pengecualian terputus sehingga
posisinya nashab. Yakni: akan tetei orang yang beriman dan beramal

shalih. Atau berada pada posisi jtt sebagu badal dari dhamir yartg

terdapat pada 'kF De,mikian yang dikataka oleh Az-
Zajiaj.Sementara An-Nuhas Mata, "Ini pendapat yang kelru, karena

kaaf dan niirn rmtuk muWrathab sehingga tidak boleh dianggap

sebagai badal. Seandainya boleh, tentu dibolehkan juga ungkapan:
$:;d!: (aku melihamu sebagai T*rid)]'Pandangan ini disanggah,

bahwa Al Al&fasy dan para ahli bahasa Kufah membolelrkan itu, dan

Al Farra' juga mengatakan pendapat seeerti yang dikatakan oleh Az-
Zanaj. Bahkan Al Farra' me,mbolehkan pada posisi rafa' dengan

makna: ',fT t.,'U -lf u Gtu tidak lain kecuali orang-orang yang

beriman).

Kata penunj * $l'(mereka itulah)menunjukkan kepada $,
dan bentuk jamak ini berdasarkan Lafa^ ini sebagai

mubtada', dan rtrhabar-rya adalah: #.i&'{ (yang memperoleh

balasan yang berlipat ganda), yakni balasan tambahan, yaitu yang

ditetapkan berdasarkan firman-Nya, F'S ,ZL\ii 6
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(4$"Aarangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala)

sepuluh kali lipat amalnya." (Qs. Al An'aam [6]: 160). Kalimat ini

merupakan bentuk peng-idhafah-at mashdar kepada maful, yakni:

ctrA r4J*lt Lfj: @alasan berlipat untuk kebaikan-kebaikan). Ada

juga yang mengatakan, bahwa maknanya: +*tlltft 4 Oang

memperoleh balasan yang dilipat gandakan), karena i,.a;Jat

mengandung mal<rra g+ir 6emaduan).

Baa'padakalimat Wq(disebabkan apa yang telah mereka

lrerjalran) adalah baa' sababWah (menunjukkan sebab). ,*illeit
'ohl; (dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (di

dalam surga)) dari segala yang tidak mereka sukai. Yang dimaksud

dengan *ij$i ^a"tan 
l+ir (surga).

Jumhur membacanya: -i$i{V:, dalam bentuk idhafah.

Sementara Az-Ztrhi, Ya'qub, Nashr bin 'Ashim dan Qatadatt

membacanya dengan rafa' pada keduanya tid&Jt Lrflkarem i;iiat
dianggap sebagai badal dar, ift.Diriwayatkan juga dari Ya'qub

bahwa ia membacanya: Llft, dengan nashab dar- tanwin, dan i.iitJt
dengan rofu', perkiraannya: Lt.* J;lg & Atb (yang memperoleh

(balasan) yang dilipat gandakan sebagai balasan), yakni kondisinya

sebagai balasan.

Jnmhur membacanyu, Sfia, dengan bentuk-jamak. Abu

'Ubaidah memilih qira'ah ini berdasarkan firman-Nya, i:SU #9
(j"sesungguhnya akon Kami tempatlcan mereka pada tempat-tempat

yang tinggi di dalam surga." (Qs.Al 'Ankabuut [29]: 58). Sementara

Al A'masy, Yahyabin Wutsab, Hamzah dan Khalaf membacanya: ,l
aij$t, dengan bentuk kata tunggal berdasarkan firman-Ny4 44- J
"*5ifi45.i:'Mereka itutah ordng yang dibalasi dengan martabat

yang tinggi (dalam surga);' (Qs. Al Fr:rqaan pll:75).

Setelah Allah $ menyebutkan perihal orang-orang beriman,

selanjutkan Allah menyebutkan perihal orang-orang kafir, Allalt
berfirman,Wl,e'r;11r-ir55 (Dan orang-orang yang berusaha
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(menentang) ayat-ayat Kam) dengan menyangkal dan mengecalnnya

dalam keadaan mereka irf!, (menganggap dapat melemahkan

(menggagalkan adzab Kami)), yakni mendahului kami dengan

menyatakan bahwa mereka dapat luput dari Kami dengan

menyelamatkan diri merek4 atau dengan menentang Kami dengan

kekuturan mereka. 4)fr2 ,tl]f,;Jf, g;t$i (mereka itu dimasukkan ke

dalam adzab), yakni ke dalam adzrrb Jahannam, mereka dimasukka

oleh malaikat Zabaniyah ke dalamr''ya sehingga mereka tidak

menemukan jalan keluar darinya.

Kemudian Allah S mengulangi lagi apa yang telah

dikemukakan sebagai penegasan hujiah dan sanggahan terhadap apa

yang dikatakan oleh orang-orqng kafir itu. Allah berfirman, 
"lit-:jt

^rip 
.eq u.iq O,iiri fr,- (Katakanlah, 'sesunsisthnya

Tuhanku melapanglan rezeki bagi siapa yang dikchendaki-Nya di
antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan (siapa yang

dikehendaH-Nya). ), yakni melapangkannya bagi yang dikehendaki-

Nya dan menyempitkannya bagi yang dikehendaki-Nya, dan semua

ini tidak menunjukkan kebahagiaan maupun kesengsaraan.

'!"J$,g,;;,ifr16t (o"" barang apa saja yang kamu

naflcahkan, maka Atlah alcan menggantinya),yalari # t-ipt- lAUan
menggantinyauntuk kalian). Dikatakan 'i A}l dan,r:)b tilL\ apabila

memberinya dan menggantinya.Pengganti ini bisa di dunia dan bisa

juga di akhirat.

4Y9i r-A 6 (dan Dia-tah Pemberi rezei yang sebaik-

baiknya), karena rezeki sebagian hamba untuk seb4gian lainnya

adalah karena dimudahkan Allah dan ditetapkan-Nya, jadi mereka itu
bukan pemberi rezeki yang sebenamyq tapi sebagai-kiasan saj4

seperti ungkapan tentang seseorang: 
^SV 

U:y-151 lsesungguhnya ia

memberi rezeki kepada keluarganya), ungkapan tentang pemimpin: iil
tii+ 8U (sesungguhnya ia memberi rezekilmenafl<ahi/membiayai

tentaranya). Jadi sebutan pemberi rezpki yang disematkan kepada
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pemimpin atau yang dimpimpin, dan kepada yang tua atau yang masih

kecil, maksudnya adalah yang menjadi jalan bagi mereka. Maka

harnba yang mengeluarkan sesuatu dari apa yang direzekikan Allah

kepadanya artinya ia menggrrnakan rezeki Allah baginya itu" dan dari

apaJang a itu ia memperoleh patrala yang berlipat ganda

karena perintah Allah trntuk menafkahkannyapada hal-hal yang Allatt
perintahkan.

q'€*-ii-J <o* (ingatlah) hni (yans di waHu in) Atlah

meng;umpulhnn mereka semuanya). Zharf ini ti.i5J posisinya nashab

karena adanya .fi'l yurg diperkirakan seperti: Jit (ingattah), atau

karena bersambung dengan finnan-Nya, 33jr; $r:yhi 1y{j 1;
(Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu litat kctiko orang-orang yang

zhalim in dihadaplcan (Qs. Saba' [3a]: 31). Yakni: dan (alangkatr

hebatnya) kalau kamu juga melihat mereka pada hari Kami

mengumpulkan mereka semuanya unfirk penghisaban yang

menyembah dan yang disembah, serta yang menyombongkan diri dan

yang diaqggap lematr.

ui;-$t=feit*1#33-7 (kemudian Ailah
berJirman kcpada malaikat, 'Apaluh mereka ini dahulu menyembah

kamu? ). Ini sebagai kecaman bagi orang-orang musyrik dan celaan

bagi orang yang menyembatr selain Allah S, sebagaimana pada

firman-Nya mengenai 'Isq gi ui.qJlt,li *38 ofiy;i Lrl;
$t'eaatan kamu mengatakan kcpada monusia, 'Jadikanlah aht dan

ibuht duo orang llah selain Allah'." (Qs.Al Maa'idah [5]: 116).

Diktrususkannya penyebutan malaikat liendati orang-orailg kafir
menyembah syetan-syetan dan berhala-berhala selain merekq karena

malaikat merupakan sesembahan paling mulia kaum musyrikin.An-

Nuhas berkata "Maknanyq bahwa bila malaikat mendustakan

meteka, maka itu adalah bungkaman bagi orang-orang musyrik."
.i,

Katimat ff;' u,(4 e\ ii'9"$6 (Mataikat.malaikat itu
menjantab, 'Malw Suci Engkou. Engkaulah pelindung h.orn| bukan
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merel(n) adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirakan. Yakni: Maha Suci Engkau. Engkaulah yang kami
jadikan pelindung, Kami patuhi dan kami sembah, bukan

mereka.Kami tidak menjadikan mereka sebagai penyembah-

penyembah kami, dan kami tidak menjadikan mereka sebagai

pelindung-pelindung kami, tidak ada pelindung bagi kami selain

Engkau.

Kemudian mereka menyatakan apa yang disembah oleh orang-

orang musyrik. Mereka berkata, 't*Jir$, ll$. (bahkan mereka

telah merryembah jin), yakni para syetan, yaitu iblis dan bala

tentaranya. Dan orang-orang muqnik itu menyatakan, bahwa mereka

dapat melihat jin-jin itu, dan mereka menyatakan batrwa itu adalatr

para malaikat, dan batrwa itu adalah anak-anak perempwul

Allah.Suatu pendapat menyebutkan, bahwa orang-orang musyrik itu
masuk ke dalam patung-patung lalu berbicara kepada mereka dari

dalam.

lrj;j ff-fK$ Qcebanyakan mereka beriman kcpada jin
frz), yakni kebanyakan orang-orang musyrik beriman kepada jin
sehingga jin itu menghalangi mereka (dari jalan Allah). Ada juga yang

berpendapat, bahwa fili i"i bermakra $3r lsemuanya).

(r{JG,*,HaF-{'a6 (Maka pada hari ini
sebagian knmu tidak berhtasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan

tidak puta kcmudharatan kepada sebagian yang lain), yakni yang

menyembah dan yang disembah, sebagian mereka, yalari yang

diseambah, tidak kuasa memberikan kepada sebagian lainnya, yakni
yang menyembah, (3 (kemanfaatan), yakni syafa'at dnn keselamatan.

ii, {; (dan tidak pula kemudharatan), yakni adzrtb dan kebinasaan.

Dikatakannya perkataan ini kepada mereka untuk menampakkan

kelemahan dan ketidak berdayaan merek4 serta untuk mengecam para

penyembah mereka. Kalimat (fr {; @an tidak puta kemudharatan)
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dalam benfirk dibuarignya mudtuf, yakni: P gt i4'0i.J,jJ-'f 6iaat
berkuasa untuk mencegah kemudharatan bagi mereka).

Kalimat W'u-i\j;iJ (Dan Kami trotakan kepoda orang-

orang yang zhalim) dt-'athf-laa kepada kalimat #-33- (Attah

berfrrman kcpada malaikat), yalari orang-orang yang menzhalimi diri

mereka sendiri karena menyembah selain Allah. Krlir6ilf|:r;'
'"i,.#\ (Rasatanlah olehmu adzab neroka yang dahulwrya kamu

dustakon rfu) sewaktu di dturia.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu

Razin, ia berkata, "Ada dua orang musyrik, yang seorang pergi ke tepi

laut sementara yang seorang lagi menetap. Ketika Allah mengutus

Nabi $, ia menulis surat kepada kawannya itu menanyakan tentang

bagaimana perihalnya (nabi tersebut)? Lalu kawannya itu
membalasnya, bahwa tidak ada orang Quraisy yang mengikutinya

kecuali golongan rendahan dan orang-orang miskin mereka Lalu ia
meninggalkan pemiagaannya kemudian menemui kawannya itu, lalu

berkata 'Trmjukkan aku kepa@nya.' Ia memang seorang yang biasa

membaca kitab-kitab. Lalu ia menemui Nabi S, lalu berkat4 'Apa
yang engkau se,nrkan?' Beliau menjawab demikian dan

demikian.Orang itu pun berkata 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah

utusan Allah.' Beliau bertany4 fEq t* q (Bagaimana engkau

tahu itu?).Ia menjawab, 'Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun

yang diutus kecuali diikuti oleh orang-orang rendahan dan kaum

miskin mereka.' Lalu turunlah ayat-ayat i*: Jy4$ n b; i.Ci:6UJ
Wi JG <O"" Kami tidak menguns kepada suatu negeri seorong

pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah

di negeri itu berkata). Kemudian Nabi mengirim utusan kepada orang

terseprrt, nnttrk menyampaikan pesan, irj-i u iX#'S{t isitt'01
(Sesunggulurya Allah telah menurunkan wahyu yang membenarkan

apo yang engkau tratakanl.se

tbiseUu*an oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsimya (3/540).
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'Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Ny4 #i*; (balasan yang berlipat

ganda), ia berkata, "(Yakni) dilipat gandakannya kebaikan."

Al Hakim At'Tirmidzi di dalam Nawadir Al Ushul,Ibnu Al

Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin

Ka'b, ia berkata "Bila ada orang kaya yang bertakwa, maka Allah

memberinya pahala dua kali lipat." Lalu ia membacakan ayatini: -l$

f'^$'{;K\l (Dan sekati-t@ti bukanlah ftarta dan bulcan (pula)

anak-anak tramu) hingga: j;.Dif;{,143' (mereka itulah yang

memperoleh balasan yang berlipat ganda),lalu ia berkata, "(Yaitu)

dilipat gandakannya kebaikan."

Sa'id bin Manshur, Al Bukhari di dalam Al Adab Al Mufrad,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di dalam ,4sy-

Syu'ab meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, '(2

,:*791[, ,ii 4 fr\ (Dan barang apa saio yang kamu naflrahkan,

malw Allah akan menggantinya), ia berkata *(Yaitu) yang tidak

berlebihan (boros) dan tidak pula pelit." Diriwayatkan juga seperti itu
dari Mujahid dan juga dari Al Hasan.

Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi di dalarn Asy-Syu'ab

meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi $, beliau bersabda, 3;;h 6fi1u8
z#r3 il l* nt1616\qo @ l, a*3F ly (setiap kati hamba

menginfaklcon suatu naflrah, maka Allah menjamin penggantirtya,

lrccuali na/kah untuk penjelasan atau kemakstatan).%Dtrrwaya&an

juga menyerupai itu oleh Ibnu 'Adi di dalam Al Kamil dan oleh Al
Baihaql dari jalur lainnya darinya secara marfit' dengan redaksi yang

lebih panjang.

Disebutkan di dalam Ash-Stahib dari hadits Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah $ bersabda, ',#l 
?St tit U,*' *t ,|y.i *'fu itl

nOha't7 Ad-Daraquthni (3DE); Al Baihaqi di dalam Asy-Sla'ab Qa96\;
Disebutkan oleh Al Albani di dalam AdbDha'ifah (898).
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epOpaAan g berfirman, 'BerinfaHah wahai anak Adam, niscaya Aht
berinfak kepadamu. )el

Disebutkan*di dalam Ash-Shahib, dari haditsnya juga, ia
berkat4 *Rasulutlah S bersaMa ,g"i19(Jii!11o9 Sqlr Ab-?33-b.ti
6i6 &,* tbl'es ,r11 i*i .Lfit 6r;r tbl'err, ,uo3o1=J# (rtaot
ada suatu hui pun dimana pma lnmba memasuki wahu pagi kecuali

ada dua nalaikat yang turun, lalu salah satunya berkata, 'Ya Allah,

berilah gqnti bagi yang berinfak' Sementora yang satwtya lagi

berkata" 'Ya Allah, berilah kzrugian bagi yang tidok berinfak )."e
Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib, ia

berkata, *Aku mendengar Rasulullatr S bersabda, ,u;ii p3i',fi'ol
Fl-a', ?tA A)t bg l#3Lf (Sesunggututya setiap hari ada

kcnaasannya, maka cegahlah kenaasan (kemalongan) hari itu dengan

shadaqah)." Kemudian 'Ali berkata, *Bacalah bagian-bagian yang

diganti, karcna sesunggubnya aku telah mendengar Rasulullah #r
mengatakan, f-7#,31ii|frfiAt (Dan barang apa soja yang

kamu no/kahkan maka Alloh akan menggantinya). t;;ly;.;;3iSt:i1
:+f- (Jika kalian tidak berinfak (mengeluarkan na/kah), maka

b agaimono mungkin All ah mengganti)."

AI Hakim At-Tirmidzi di dalam Nnyadir Al Ushul

meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah S, beliau

bersabada, {itlr ):6 ,rb 9u[)t U lly qUl ity (Sesungguhnya

pertolongan yang turun dori langtt sekadar dengan

balun/bakal(nya)).

')U*$rq' alaih, Al Buffiari (467 U) dan Muslim (2/690).
*Muttafaq 'alaih, Al-Lu'lu'waAl Mtjut (591) dari hadits Abu Hurairah RA.
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6 f'rL. 6 ij. Ii" $ yr.'u t1 tJG *6: W & t|'b

Wt.ii lw';ifr &y i yT $ c $6 {X:: i;, ts

{"rigr"u3 W"r$yi;64i+66a
,ti.$i4:33 l-* e. Jtfi ;$t$15 W'q':ir,

,6 t'C SKit:jt;K'r!Sr;U 3t:* fi uS 
-rr1

"Dan apabila dibacakan kepadamereka ayat-ayat Kottiyang
terang, mereka berkatar'Orang initioda lain hanyabh seorang

laki-lakiyang ingin menghalangi kon a dari apayang disembah

oleh bopalc-bapakmu' Dan mercka berkata,'(Al Qar'an) initidah
lain hanyalah kebohongan yang dioda-ofuhan sajo' Dan orang-

orang kaftr berhata terhdop lcebenaran ruhala kcbenaran itu
datang hepada mereka, 'Ini fidak bh hanyabh sihir yong nyoto'
Dan Kami tidak pernah memberihan hcpada mereka kitab-kinb
yang mereka baca dan sekoli-fulitidthpernah (pula) mengutns
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kepada merefu sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun.

Dan orangorang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang

orangerang k$u Mehah itu belun suryrai nuneritna sepersepuluh

dari apayang telal, Karrri berihan hepado drang-orang dahulu ilu
lalu mcreka nendustafun rasu-rasal-Ku Maka alanghah hebatnya

akibat kenarfuan-KuKatahonlohr'Satmggahnya ahu hendah

memperhgahan kqadamu suotu hal saja" yoitu supq,a homu

nunghadap AlloL (dcngan ihhlos) berdua4ua atau sendiri-sendiri;
hemudian korr.t frlfuhon (tentang MaharmtaO tidoh adapenyahit

gila sedihit pua poda kswanmu itu Dia tidah lah hanyalah pemberi

bagi korn sebelwn (nunghodopi) adzab yang keras.'
Kataharrlah, 'Ilpoh apa pan yang ahu fiinta hepadamu, maha itu

untuk hornluphhu honyalah dartA&oh, dan Dio Mqha
Mengetah ui sqola sauotu'Kotafunlahr'Ses ungguhnya Tuhonku

mewahy ukan kebenawtDia Maha Mengetah ai s egala yang
ghaib.'Katafualol4 'Kefulrltzla ubh Mang dot yong barhil ita

tidak akot nsnslai dan tidah (pr.b) o*an nungulangl'
Kotakanlah 'Jika aiu sqol naht saungguhnya ahu sesot atos

hemudharoton dbika sendi* dan jiha ahu mindapat petunjuk
maka ita odoloh disebobhan opayang diwahyuhan Tahanhu
kepadaku Saunggrrtnya Dia Maha Mendengu lagi Maha

tukd.' (Qs Saba' [3al: a3-50)

Kemudian Allah e menyebutkan bentuk lainnya dari

kehrturan merekq Allah berfirman, tX::;;;iiift$ (Dan apabita
dibacakan kepado mereka ayat-ayat K*i),yakni ayat-ayatAl Qur'an
yalg,.?i @ut7 terotg),yakni sangat jelas makna-maknany u. ( $6
Tl:i lmereka berkaq 'Orang ini tiada lain), naksud mereka adalatr

ordig yang me,mbacakannya, yaitu Nabi g. IrgA f'J!- 6'+j_ if. $y

fXf.UQmyalat seor(mg ta*-laV yang ingin menghalangi kamu

dori rya yong disenbah oleh bapak-bapobu), yakni menghalangi
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para pendahulu kalian dari menyembah berhala yang biasa mereka

sembah.

U6 <O* mereka berkata) rmtuk kedua Hioyq "n( 
VJ

Qur'an) ini tidak lain), maksud mereka adalah Al Qur'anul Katrim, YL

,i;'t iXygarryalah pcbohonganyang diada'adakan saia),yakni fr. .tf

W ftebohongan yang diad&adakan).

W'"ji 16: @* orong-orang kafir berluta) rmtuk ketiga

kalinya, 'ii|6 6it Qerladap kcbenaran tatkota kcbenoot itu
datang kepada mereka), yakni terhadap a99ma yang dibawakan

kepada mereka oleh Rasulullah S, A"rtiL-li( i;1t"t tidak lain

hanyalah sihir yang nyata). Ini pengingkaran dari mereka llhusus

mengenai tauhid. Adapun pengingkaran terhadap Al Qur'an dan

mu$izat lairurya sikap katrm musyrikin sama dengan ahli kihb-

Suatu pendapat menyebrrtkan, bahwa yang dimaBnrd d€rryan

perkataan yang pertama, yaitu ucapan mereka: ,i;rfr inysy@mlnloh
lrebohongan yang diado-adakan saia) adalah matcnanya Dm yang

dimaksud dengan perkataan yang kedua yaitu ucapan mereka -({it

W"r$yg"t tidak lain tnnyalah sihir yang rryata) adalah susunan

redaksinya yang melemahkan mereka [tidak dapatmereka saingil.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa segolongan dai mereka

mengatakan, "sesungguhnya ini hanyalah kebohongan-" Segolongan

lainnya mengatakan, "sesunggubnya ini hanyalah sihir."

Ada juga yang berpendapat, bahwa mereka semu,a tertaaang

mengatakan batrwa itu adalah kebohongan, dan terkadaog mereka

mengatakan batrwa ini adalah sihir.Pendapat yang pertama lebih

mendekati kebenaran.

qfiXr$e ;fr,t;t1| (Dm l{ami tidak wrnatt
memberikan lni"fu mereka kitab-kitab yang mereka boca), yakni:

Kami tidak pemah menurunkan kitab samawai kepada bangsa Arab

yang mereka palajari.
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l$ e.A# dL-613-6 <a" setati-kati tidak pernah (puta)

mengutus kcpada mereka sebelun kamu seorang pemberi peringatan

pun) yarrg mengajak mereka kepada kebenaran dan memperingatakan

mereka tentang adzub. Jadi pendustaan mereka terhadap Al Qur'an
dan, Rasut itu tidak beralasan, dan tidak alasan keraguan yang

membuat mereka ragu Qatadah berkata, *Allah tidak penmh

menurunkan stratu kitab prm keeada bangsa Arab dan tidak pernatr

mengutus seorang nabi prm kepada mereka sebelum Muhammad $."
Al Farra' berkata, "Yakni: darimana mereka mendustakanmu dengan

apa yang mereka perbuat itq padabal beltrm pernah ada kitab,maupun

pemeri peringatan yang datang kepada mercka"

Kemudian Allah $ menepiskan mereka serta memberitahukan

tentang akibat mereka dan akibat umat-umat sebelum mereka. Allah

berfirman, # ni2$4K (Dan orangl-orang yang sebelum

mereka telah' men&tstako), yaitu umat{rmat tendatnrlu, 3l& tj| Y:
'#t U (sedong or(mg-orong kafir Mekah itu befum sCInpai

menerima seperseptluh doi qa yang telah Kami berikan kepada

orang-orang dalrulu ira), yakni orang-orang Mekatr dari kalangan

kaum musyrikin Quraisy dan bangsa Arab lainnya belum sampai

menerima sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada

orang-orang yang sebelum mereka, yaihr benrpa kekuatan, banyaknya

harta dan panjang umur, lalu Allah membinasakan mereka seperti

halnya kaum'Aa{ Tsamud dan sebangsanya.

jL:t.,rrll adalah jiiir lslpersepulutr). Al Jauhari berkata, * 33,iA

e;.!t lseper gepuluh sesuatu) adatah 6;ii (seper sepuluhnya; l}YA}'
Pendapat lain menyebutkan, batrwa jtf,*rrt adalah #r'-+ (seper

sepuluh dari sepersepululL yakni seperseratus tl%D.Pendapat yang

pe{ama lebihtepat.

sebelum mereka belum sampai me,nerima sepersepuluh dari

keterangan-keterangan dan petunjuk yang telah Kami berikan kepada
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mereka Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: orang-orang

sebelum mereka belum mencapai sepersepuluh dari kesyukuran yang

Kami berikan kepada mereka Ada juga yang berpendapat, bahwa

maknanya: Ilmu, keterangan, huliah dan petunjuk yang Allah berikan

kepada orang-orang sebehrm mereka tidak sampai seper sepuluh dari

apa yang Allah berikan kepada mereka. Pemaknaan yang pertama

lebih tepat

Ada juga yang berpendapat bahwa 3r:.jr adalah gr';at ftb,
sedangkan ao;Aadalah Pt l:+(seper s€ratus) tiadi iG+ll adalatr

seper sepuluh dari seper s€ratus, yakni s€'per seribq O,lyo), yakni satu

bagran dari seribu. Al Mawardi berkat4 'Yaog benar, bahwa yang

Cimaksud ini adalah menunj,kkan sangat sedikit"

Saya (Asy-syaukani) katakan: memaksudkan untuk

menunjukkan sangat sedikit tidak lantas keluar dari maknanya secara

bahasa Arab.

Firman-Nya, ,Ft'6K (lalu mereka mendustakan rasu-rasul-

Kz), ini dr-'ath7-l,an'kqada i$uir$4KS (dan orang-orang

yang sebelun mereka telah men&tstakan) sebagai penafsiran, seperti

nt-*-Nyu, €:tGYK d'$ {i|;3K'xbetum mereka, tetah

mendustakot (pula) kout Nuh naka mereka mendustaknt homba

I(amiJ'(Qs. Al Qamar [5a]: 9). Yang lebih tepafi, bahwa ini betfift
'affyaorgkhusus kepada yang umum, kmeoa ketika pendustaan yang

pertama tidak disertai dengan hal-hal yang terkait dengan

pendustaan, maka hal ini menunjulkan keumuman, sehingga

6aknanya: mercka mendustakan kitab-'kitab yang ditunmkan, para

rasul yang diutus dan mu\iizat-mu\iizatyatgsangatjelas. Yang nrana

pendustaan para rasul lebih khtrsus dari itu walaupun sudah

mencakupnyaladi yang tampak adalah konotasi lafrz.hnya, bukan

konotasi cakrpannya

$ifiK (Matu almgkah lpbanw &tba kcmwkaan'

Kn), yakni: alangkah hebatnya ke,murtaan-Ku terhadap me,reka yaog
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berupa adzab drn siksa, maka hendaklatr mereka waspada terhadap

hal-hal seperti itu Ada juga yang berpendapat, bahwa para redaksi ini
ada kalimat yang dibuang, perkiraannya: lalu Kami binasakan mereka,

maka alangkatr hebatnya pengingkaran-Ku. !$lt adalatr ism yang

bermakna j6}i (penginglaran).

menegalil<an huiiah kepada mereka yang menghentikan mereka. Allah
berfirman, rL.r{.4J-(;45 (I?atakanlah,'sesungguhnya aht
hendak memperingatkor kcpadamu suatu hal saja), yakni: aku

memperingatkan kalian tentang akibat buruk dari apa yang kalian

latorkan ini, dan aktr menasihatkan kepada kalian satu hal, yaitu: 01

{'53j 6t trtj,}i $rwy" kanu menghadap Allah (dengan irtilas)
berdua-dua atau sendiri-sendtri).Ini penafsiran dari satu hal itu, atau

sebagai badal darinya, yaitu: berdirinya kalian dan kesungguhan

kalian dalarn me,ncari kebenran deagan yang benar, baik
dengan cara berpe,lrcar b€mdua-krdua maupun sendiri-sendiri, karena

berkumpul bisa mengganggu pemikiran. Jadi maksudnya bukan

berdiri di atas dua loki, tapi berdiri untuk mencari kebenaran dan

meluruskan pemikim& seperti rmgkapan: tg i\3!ui pt3 (tulan
melakukan perkara anu).

'64'.3 G" rraio, kamu Jikirkan (tentang Muhommad)).

Demikian ini, karena mereka mengatakan, bahwa Muharnmad itu
orang gila, maka Allah * mengatakan kepada mereka: Laksanakanlah

perintatr-Ku de,ngan satu hal, yaitu: hendaklatr kalian berdiri
menghadap Allab dan dalam menghadap Dzat-Nya secara bersama-

sama. Lalu seseorang mengatakan kepada kawannya, *Mari kita saling
jujur, apakah kita melihat ada kegilaan pada orang ini, atau kita
melihat adanya kebohongan padanya?' kemudian masing-masing

menyendiri dari kawannyq lalu berfikir dan mencermati. Karena

sesungguhnya cara itu akan menrmjukkan batrwa Muhammad $
adalah benar, den dia adatah utusan dari sisi Allah, dan bahwa dia
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bukanlah seorang pendusta, bukan seorang penyihil dan bukan

seorang yang gila. Inilah makna firnan-Nya, ;s:;-6. Fr-$$y';" itt,

*-*,-t|i lOia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu

sebelum (menghadapi) adzab yang kcras), yakni: dia itu tidak lain

hanyalah orang yang memberi peringatan bagi kalian mengenai telah

dekatnya Kiamat.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kalimat iKi7,,li
$ {ria* ada penyakit gita sedikit pun pada lca'wanmu itu) adalah

kalimat permulaan dari Allah S untuk mengaratrkan perhatian kepada

pemikiran dan pencermatan, bahwa perkara agung dan seruan besar

ini tidak dilakukan oleh orang gila yang tidak memperdulikan apa

yang dikatakan kepadanya dan tuduhan dusta terhadapnya. Dan

mereka pun telah mengetahui, bahwa dia adalah orang yang sangat

lurus akalryq maka sudah semestinya mereka membenarkan

pemyataannya, apalagi didukung oleh mukjizat yang nyata, dan

mereka sendiri sepakat bahwa dia bukaolah oraog yang suka

mengada-ad4 mereka juga tidak pernah menuduhnya berdusta

sepanjang hidupnya bersama mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa bisa kalimat 'f,-tL,Y
adalah kalimat hnyq yakni: kemudian berfikirkan kalian, apakah ada

bekas-bekas kegilaan padanya?

Suatu pendapat menyebutkan" bahwa yang dimaksud dengan

,+i{6q (Sesungguhnya aht hendak memperingatkan

kcpadamu suatu hal saja) adalah laa ilaaha illallaah. Demikian yang

dikatakan oleh Mujatrid dan As-Suddi. Ada juga yang berpendapat,

bahwa maksudnya adalatr Al Qur'an, karena Al Qur'an mengandung

semua peringatan. Yang lebih tepat adalah apa yang telah kami

sebutkan.

Az-Zanaj mengatakan, batrwa katimat Vfi bI (yaitu supcya

lramu menghadap) berada pada posisi nashab yang bermakna: &'l

V& gnt" agar kamu menghadap). As-Suddi berkata *Makna 6i
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U;*, (berdua-dua atau sendirisendiri) adalah sendiri-sendiri

dengan perdapatnya dan bersmusyawarah dengan orang lain'" Al

Qutaibi bertcata, *(Yalcni) mendiskusikannya dengan keluarganya dan

memikirkan dengan dirinya."Adajuga yang berpendapa! bahwa .ri&jr

adalah amalan siaug hari, sedangkm ,sllil adatatr anralan malam

hari.Demikian yarg dikaatan oleh AI lvfirwardi.Peod@ ini smgeuh

sangat tidak mengena.

sementara Abu Hdim dan Ibrm AI AIfuri rnemililr wsEd

pada firman-Nya, V%'r3 <t"^'m' koiltttt libkon ftefimg

Muhammad) ). Berdasarkan ini, malcakalimat *Z iKd"i',('ptaan
ada penyaHt gila sediHt pun padn knryan'mr frz)' wbagai katrimat

permulaan sebagaimana yang telah kami' kemukakan' Ada iuga yang

mengatakan, batrwa di sini ttdakwaqaf, karena maknanya: kemudian

kalian fikfukan, apakah kalian mdapat kedustaan padanya, atau

kalian melihat kegrlam atau kondisi rusaklaimrya padanya?

Kemudian Allah # memsrinfabkm @tuk membenitahu

mereka, bahwa beliau tidak memi[iki tui@I &rrimri dan tidak

menghendaki itu hingga hilangnya keaguen 9* lre3*gtian pada

mereka Allah u".nr--, t€J # / 
-.; 

P{Y C $ 6"t"tmnlah'
,(Jpahawpunyangahtminta*cpount+rrwluifuunn*klramu),

yakni: upah apa pun yang aku minta kepadakaliau rehagaikonpensasi

dari risalah ini adalah untuk kalian juga bila kalia& memirfrmya

Maksudnya adalatl penafikan perrrintaan s€cag keseluruhan, seprti

ungkapan: en Wll3 r$ e'41u (apa yang aku miliki di dalam ini

maka aku telah menghibatrkannya kepadamu), maksudnya batrwa ia

tidak memiliki apa pun dalam hal itu. Ayat lain-Yang seperti ayat ini

adalah firman-Ny a,'$Jii ei'{r1iJtfi ,& 'fdfi-i fi'Kotol*rloh 'Aht

tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanht kccwli

l@sihsTyangdalamkekeluargaan'.'(Qs.-Asy--syuuraa!aTl:2-3),dart'#;;; * * tt +- 6 ie ; I i3 b r* ?ral-c'Aht
tidak meminta upai sectikit pun trepada kamu dalam mettyampaikan
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risalah itu, melainkan (menghmapkan kcpatuhan) orang-or(mg yang

mau tnengambil jalan kepada Tuhanrrya." (Qs. Al Furqaan [25]: 57).

Kemudian beliau menjelaskan, bahwa upahnya hanya dari sisi

Allah #, ifi:$$LGloL (Upahtu haryalah dari Allah), yakni:

upahku tidak lain kecuali merupakan tanggungan AllalL bukan

tanggungan selain-Nya.

ryrg:f it';t (dan Dia Matu Mengetahui segala sesuatu),

yakni tidak ada sesutu pun yang luput dari pengetahuan-Nya

',*sfi-,r"qot, (Katakanlah 'sesungguhnya Tuhanht

mewalryukan treienaranl. lrirtir adalah lontaran anak panah, atau

kerikil, atau perkataan. Al Kalbi berkata "Melempar yang bermakna

membawakan." Muqatil berkata, *Mengatakan yang haq, yaitu Al

Qut'an dan wahyu. Yakni menJampaikannya kepada para nabi-

Nya"Qatadah berkata "'# yakni UriU (dengan wahyu)."

Maknanya: Dia menjelaskan hujjah dan menampakkannya kepada

manusia melalui lisaq para rasul-Nya Ada juga yang b€,rpendapat,

bahwa maknanya: melemparkan kebathilan lalu foembenamkannya

,;-{ & (Dia Maha Mengetalrui segala yang ghaib). Jumhrn

membacanyr, '&, sebagai ktubu kedua untuk '$ atru k:habar dari

mubtada' yang dibuang, atau badol dalir dlumir pud" ,3ro. atau di-
'athf-Y.aakepada posisi X^'4. Az-7ayaj berkata *Mtfu'-rya karena

dua hal, yaitu karena posisinya adalah rafa', atau karena sebagai

badal."

Sementara Zard bn 'Ali, 'Isa bin 'Umar dan Ibnu Abi Ishaq

membacanya dengan nashab tit ] karena dianggap *d,agu na't
untuk X^'4 atau sebagu badal darinya, atau karena sebagai pujian.

Al Farra' berkata, "Dalam hal seperti ini lebih banyak rofd', seperti

firman-Ny4 26f,F ?62{6"i;"sesmgguhrrya ymg dcmi&an itu
pasti terjadi, (yattu) pertengkoran penglnni neraka." (Qs. Shaad [38]:
64).
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Lafazh ?;Al dibaca dengan ketiga harakat pada'ghain-nya,

yaitu jarnak dari *, dan (.*lr adalah hal yang kabur dan sangat

samar.

?;rt {:S (Katakanlah, 'Kebenoran telah datang), yakni Islam

dan tauhid. Qatadatr berkata, *(Yakni) Al Qgr'an." An-Nuhas berkata,

"Perkiraannyr,'6At +zt;p (pembawa kebenaran), yakni: Kitab yang

mengandung petuqiuk-petunj trk dan huj alr-hujj ah. "

Saya (Asy-syatrkani) katakan: Tidak ada dasar untuk

memperkirakan adanya mudhaf, karena Al Qur'an datang

sebagai m ana datangnya pembawanya

+-633++i t $-C,'5 (dan yang bathil itu tidak akan memulai

dan tidak (puta) akan mengulangi), yakni: kebathilan telah sirna dan

tidak ada yang tersisa, serta tidak akan memulai lagi ataupun kembali.

Qatadatr berkat4 "$;;i ini adalah syetan, yakni: syetan tidak akan

diciptakan lagr dan tidak al€n dibangkitkan lagr." Demikian juga yang

dikatakan oleh Muqatil dan Al Katbi. Ada juga yang berpendapat

batrwa bisa juga ti di sini adalah isti/ham (partikel tanya), yalani: apa

yang memulainya dan apa yang mengulanginya? Pendapat yang

pertarna lebih tepat.

ifii43_.(Kalakanlah, 'Jika aht sesat) dari jalan yang benar

lagi terang ,* &\A-G$ lmatra sesungguhnya aht sesat atas

lrcmudhqatot diriht sendiri), yakni: dosa kesesatanku hanya akan

menimpa didfu. Demikian ini, karena orang-orang kafir mengatakan

kepadany4 *Engkau meninggalkan agama nenek moyangmu, maka

engkau telah sesat."Karena itu Allah memerintatrkan beliau agar

mengatakan ini kepada mereka.

45yir.i-l:4t;*i[o;t @an iipa aht mendapat petuniuk

malca itu adolah disebabkan apa yang diwalryukan Tuhanht

trcpadah) yang berupa hikmalu nasihat dan penjelasan dengan Al

Qur'an.
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A;U IiyTSesunggutmya Dia Maha Mendengo lagi MaIu
Dekat) kepadaku dan kepada kalian. Dia mengatahuui petunjuk dan

kesesatan.

Jumhur membacanya: ii6, dengan fathah pada lsont.

Sementara Al Hasan, Yatrya bin Wutsab membacanya dengan kasral,
pada laam 1.:^ip1. Keduanya merupakan bahasanya warga dataran

tinggr.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Ny4 ii$t;U 3li|fiYS
(Melrah itu belum sampai menerima sepersepuluh dmi apayang telah

Kami berikan kepada orang-orang dahulu itu), ia berkat+ "(Yaitu)
kekuatan di dunia." Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan senrpa itu
dari Ibnu Juraij.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayafkan dari

Muhammad bin Ka'b Al Qararhi mengenai ayat ini, ia berkatz
"Ses@rang berdiri dengan orang lain atau sendirian, lalu berfikir
tentang kegilaan yang menimpa kawannya itu."

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim
meriwaya&an dari Qatadatr mengenai firman-Ny4 i+ e.'S-7;;"C
(tidok ada penyakit gila sediffit pun pada kawanmu itu), ia berkat4
"(Yakni) ot;r1 Of it(sesungguhnya ia bukan orang grla).-

Mereka meriwayatkan darinya juga mgngenai firman-Nya t1

,;l;&iV (tpah apa pun yang aht minta kcpadanu), ia berkatao

"Yakni ,fr :n (upatr apa pun) maka itu adalah untuk kalian juga,
yakni m6ngatakan, 'Aku tidak meminta upah apa prm atas Islam'."
Kemudian mengenai firman-Nya, 4L\3*-$'A U<aakmtah
'Sesungguhnya Tulnnht mewalryukan kebenaran), ia trrdrrt4
"(Yakni) rfiU(mewatryukan)." Kemudian mengenai firman-Ny8, 6
+-q !b$tt$-(dan yang bathil itu tidak akan memulai dor fidak
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(pttta) akrut mengulangi), ia berkata, "syetan tidak akan memulai dan

tidak pula mengulangi bila telatr binasa."

Mereka meriwayatkan darinya juga mengenai finnan-Nya, (s

'$-(tJbq'ttir(dan yang bathil itu tidak akan memulai dan tidak

(puta) akot mengulangi), ia berkata, "Iblis tidak dapat menciptakan

apa pun dan tidak dapat membangkitkan apa pun."

'Abd bin Hurnaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

'Umar bin Sa'd mengenai firman-Nyu, $liifi:C{'eL,l]itro
aht sesat naka sesunggUhnya aht sesat atas kemudharatan diriht

sendir), ia berkatq "(Yakni) sesunggulurya aku dihukum karena

kesalahanku"

6v @ y; 9K3 o:W <-i' {' Gi+ {;; 5;
itj @ p. Vk q,33t3i ifL uV 4;A(

11
-tr,t? @ p. ?,* q.6\, <rj' ih n
3i * a tj,(#;fi q €.6i$ K'b,#.

"Dan (alangkah hebatnya) iikalau kamu melihal ketiha mcreka

(orung+rutg katir) terperaniat ketakutan (pada Hari Kiamat);

maka nercfu tidak dapat nuleposkan diri dan mcreka ditangkap

dari tenrydyang dekat (untuk dibawa ke neraka).Dan (di waktu itu)

mereka berloto,' Kami beriman kepada Allahr' bagaimanakah

mereka dqot mencapai (keinanan) dari tempat yang iauh ituDan

sesunggrtnya mereka telah mengingkariAllah sebelum itu; dan

mcreka ncnduga4uga tentang yang ghaib dart umpat yang iauh.
Dan diholongi antara mereka dengan apayang mereka ingini

sebagabtwu yang dilahukon terhadap orung4rlang yang serupa

6j
@
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dengan mereka pada masu dahulu Saangguhnya mereka dahulu
(di dunia) dalam keraguan yang mcndolam.'(Qs. Saba' [3al: 51-5a)

Kemudian Allah $ menyebu&an sebagian perihal orang-

orang kafir, Altah berfimran, lirtL{jJ; (Don (alangkah lrcbatnya)
jikalau kamu melilwt kctika mereka Wr) terperanjat
ketahttut (pada Hari Kiamat)). Ihilhob ini rmtuk Rasulullah & atau

setiap omng yang layak baginya.

Suatu pendapat bahwa yang dimaksud dengan

ketakutan mereka adalah ketika tunmnya kematian kepada merekaAl
Hasan berkatq "Yaitu ketal$tan mereka dari pekikan di dalam

kubur."Qatadatr berkata, *Yaitu ketakrran mercka ketika keluar dari
kuburan mereka"As-Suddi bertat4 Taitu ketakutan mereka dalam
perang Badar ketika leher mereka ditebas oleh pedang para malaikaf,
yang mana mereka tidak dapat menyelamatkan diri dan tidak pula

dapat bertaubat.'lbnu Mughaffal b€dota, *Yaitu ketakutan mereka

ketika melihat adzab Allah pada Hari Kiamat- Sa'id bin Jubair
berkata, "Yaitu.pembenaman yang membenamkan mereka di Baida',
lalu hanya tersisa satu orang dari merek4 kerrudian ia
memberitahukan kepada orang-orang t€Nilang apa yang dialami oleh
kawan-kawannya, sehingga mereka prm ketakrsao."

Penimpat -;l AUuang, yakni: \i6pleilj t"i."uyaengkauakan
melihat perkara yang sangat dahsyat).

Makna <;jrjli @aka mereka tidak dopat melepaskan diri):
maka tidak seorang pun dari merekayang lepas dari-Kr+ dan tidak ada

seorang pun dari mereka yang selamafi. Mujahid berkat4 "(Yakni)
mrka tidak ada jalan untuk melarikan diri.'

ylyke,bl* (dan mereka ditangkq doi tempat yang
dekat (untuk diba+ya kc neraka)) dari bawah tanalL af,au dari kubur,
atau dari tempat hisab. Srutu pendapat menyebutkan, "Yakni dari
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mana pun mereka beradq karena mereka dekat dari Allah, tidak ada

yang jauh dari-Nya, dan tidak ada yang dapat luput dari-Nya."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa bisa juga el, *, brakni
a*, *jladalah yang bermakna &e;li (awaban). Dikatakan ',Y.}t ef
apabila orarrg itu menjawab orang yang berteriak meminta tolong,

seperti jawaban mereka ketika disenrkan uotuk berperang dalam

perang badar.

a,,,J1l:13'6j @an (di wabu itu) mereka berkata, 'Kami

beriman kepadorya,), yakni kepada Muharrmad, demikian yang

dikatakan oleh Qatadab, atau kepada Al Qur'an. Mujahid mengatakan,

"(Yakni beriman) kepada Allah &.'Al Hasan berkata, "(Yakni
beriman) kepada pembangkitan kembali setelah mati."

,3;Ai5 59 (bagaimanakah mereka dapat mencapai

(kcimanon)). ,3313i adalah iSi(jii, (pencapaian), yaitu bentuk ipfi
M :i)61 ya.g artinya ijti3t @encapaian). Maknanya: bagaimana

mereka bisa mencapai keimanan setelah jauh, yakni setelah berada di
akhirat, padahal mereka telah meninggatkannya sewaktu di dunia Dan

inilah makna: *.ekn @ari tempat yang iauh itu). Ini
perumpamaan tentang perihal mereka dalam mengupayakan

keselamatan dari apayang telah luput dari mereka.

Ibnu As-Sakit berkata, "Orang yang menghampiri orang lain
untuk memegang kepalanya atau menjambak jenggotnya disebut:
t$* tii -:t3l|u.- Dari itu ada istilah ' Lliful, dalam perang

(pertempuran kecil).

Ada juga yang mengatakan, bahwa iS/6fllt adalah fu;.}t
(pengembalian), yakni: bagaimana mungkin mereka di kembalikan ke

dunia untuk beriman. Contohnya ungkapan seorang penyair:

w3E3 Jt,d*JLaF{t &
"I{ou berhoap bisa kembali kcpada Miya,
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tapi tidak ado jalanunukkembali kepadorya-"

Kalimat 3-i e"rlibrb (Dan sesungulatya nereka

telah mengingknri Allah sebelum itu) berada pada posisi noshab

sebagai haal $eteratgan kondisi), yakni: dan kondisinyamereka telah

mengingkari apa yang mereka kini mereka imani sebelgm waktg ini,

yaitukondisi mereka sewaktu di drmia

Abu 'Amr, Hamzah" Al Kisa'i Al A'masy membacanya:

i)3t:3t, dengan hamzah. Sedangkan yang lainnya de,ogm wctvu

t"3jfft'll.eUu 'Ubaid dan An-Nuhas me,ngargg?p qim'ah yeng

pertama jarrh dari tepa! namun tidak ada alasan untuk

menjauhkanny4 karena lafazh ihr terdapat di dalam babasa orang-

orang Arab dan sya'ir-sya'ir mereka Contobnya rmgk4tan seorang

penya'ir:

'pl (r$v'$6.W 4s ':lf.iJi^ij& #tu:o313
"Cuhtp lama kau bimkan murid-mwidmu t*merrcui kefulnrut

hingga ahirnya kau datang setelah kcbaikan lryt dtrirut."

Al Farra' berkata "Dergan hanaah ataupun tidak artinya

mendekati."

#U6j*j @an mereka menduga4uga tentotg yang

ghaib), yakni menuduh dengan dugaan (melontrkan dugaan), yaihr

mengatakan, *Tidak ada pembangkitan kembali seteiah mati, tidak ada

surga dan tidak ada neraka."

p.ek q(dari tempat yangiauh), yakni dni arah yang jauh

yang tidak ada sandaran untuk mcnyandarkan dugaan bathil mereka

itu. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makannya mereka

mengatakan perkataan-perkataan yang bathil menge,nai Al Qtn'an,
bahwa itu adalah sihir, sya'ir, dan dongengandongengan omog-orang

terdahulu (mitos). Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya
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mereka mengatakan tentang Muhammad $, bahwa ia adalah seorang

penya'ir, seorang dukun, dan seorang yang grla.

Abu Haiwah, Mujahi4 dan Mahbub dari Abu 'Amr
membacanya: $l:l\dalam bentuk bina' lil maful,yakni: dilempari

dengan apa yeng membunrkkan mereka karena keburukan perbuatan

mereka tanpa mereka sadari. Ini menggambarkan perihal mereka

dengan bentuk perihal orang yang melempari sesuatu yang tidak
dilihatnya dari tempat yaog jauh yang tidak ada peluang untuk diduga

mengenainya. I(alimat ini di-'athf-lan kepada '+i ":.r!fri-i6(Dan sesunggulurya n*eka telah mengingkari Allah sebelum itu),

dengan anggapan bahwa ini adalah c€rita tentang perihal yang telatr

lalu dan menghadirkan kembali gambaraonya. Atau sebagai kalimat
permulaan untuk menerangkan gambaran p"nry mereka.

it;r5.lr6t'#H (Don dihdangi nttara merekn dengan

apa yang mereka ingrru'), yaitu keselamatan dari adzub, mereka

dihalangi dari ittr. Ada juga yang memaknainya: dihalangr antara

mereka dengan apa yaog mereka inginkan di dunia, yaitu harta dan

keluarga mereka. Atau: dihalangi antara mereka dengan apa yang

mereka ingini, yiatrr ke,mbali ke drmia

ke gfii|K (sebagainana yang dilatutran terhadap

orang-orang yang senqra dengan mereka pado masa dahulu), yakni

orang-orang yang se,misal dan semrya dengan mereka, yaitu orang-

orang kafir dan umat-umat terrdahulu aE}'!i adalah jamak dari &;,,
dan d3 adalah jamak dari ir+ @olongan).

Kalimat # g|lS(fi (Sestnggututya mereka dahutu (di

dunia) dalam keraguan y@rg mendalom) sebagai alasan rmtuk yang

sebeh.rmnyq yakni: dalam kesangsian dan keraguan, atau: meragtrkan

tentang perkara para rasul, pembangkitan kembali setelah mati, surga

dan nerak4 atau: tentang tauhid dan agama yang dibawakan oleh para

rasul. Dikatakair 'J-.Y qr[ apabila orang itu memiliki keraguan. 3{3

/ @elakunya disebrs mwiib). Ada juga yang mengatakan, batrwa
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ini dari riJr yang artinya 3tlrr Geraguan), yaitu seperti halnya Qie
fteanehan) yang disebut t7ays (yang menakjubkan; aneh), dan j+
(sya'ir) yang disebut )t 3 (penya'ir).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nya, 6i,>ll (maka mereka tidok dapat

melepaskon diri), ia berkata, *(Yakni) tidak dapat menyelamatkan

diri."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya"

yJ s* cV'* <;j ti,:iiiy t; ij (Dan (atangtrah hebatnva)

jilralau lramu melihat katikfl mereka (orang-orang fufi) terperaniat

lrctahttan (pada Hari Kiamat); mala mereka tidak dapat melepaskan

diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibm,a ke

neraka)), ia berkatq "Yaitu tentara As-Saifani.' Lalu dikatakan,

"Darimana mereka ditangkap?Ta berkata *Dari bawah kaki mereka"

Disebutkan di dalam Ash-Shabib bahwa ada sebuah pasukan (tentara)

yang dibenamkan di Baida', yaitu riwayat dari hadits Hafshah dan

'Aisyah.e3 Di luar Ash-Shabib riwayat ini berasal dari hadits Ummu

Salarnatr, Shafiyyatr, Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud, dan tidak ada

satu pun yang menyebutkan bahwa itu adalah sebab turunnya ayat ini,

namul Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bin Al Yaman

tentang kisah pembenaman pasukan tersebut secara mwfu', dan

dibagian akhirnya ia mengatakan, *Itulah firman Altah & di dalam

suratr Saba' , Cjtqliiyt;j; (Dan (atongkah hebatrrya)

jilralau lramu melihat kcttka merela (orang-orang kafir) terperartjat

lretahttan (pada Hari Kiamat); maka mereka tidak dapat melepaskan

diri)."

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, 'AM bin Humai{ Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim serta Al Hakim dan ia
menshahihkannya, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, '{8t

%Shahih, Al Bukhari (2118) dari hadits 'Arsyah; dan Muslim @mo\ dart
hadits Hafshah.
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,j3, t (bagaimanakah mereka dopat mencapai), ia berkata "(Yalmi)

bagaimana bisa mereka dikembalikan . p.p* et (dart tempat yang

jauh ia). Mereka meminta dikembalikan, Ilarttllrl itu bukan saatnya

pengembalian."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari At-Taimi, ia berkata,
*Aku menemui Ibnu'Abbas, lalu aku bertanya, 'Apa itu ,ff(6it' tu

berkata, 'Mengambil sesuatq tapi itu bukan waktunya'."
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SURAH FAATHIR

Surah ini terdiri dari empat puluh lima ayat yaog kesemuanya

Makkiyyah (diturunkan di Mekah). Al Qurthubi bedrat4 "De,mikian
menurut semua ulama" Al Bukfiari, Ibnu Adh-Dharis, Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il meriwayatkan dari

Ibnu 'Abbas, ia berkata, *Surah Faathir ditunrnkan di Mekah."

@ffi;;r*;,.
81';.;3 dJ fi:; ;ft:fr y;;,,${v +sst }6, ;'r"3i

€;_e @ r.* ri; 
"r 

{F,;rt iw_c, {fi ,r's- e- ifr;
'16 rt; L :i'Jzi >6 :x.3-W"143,*; fi # u n-4fr1

fr ,y "" f{K{ iit :* rY;r,i"6i q6 @'€.v r;rt
@ <Ks -3t7 lFJi{ i6.rs isr i; {s3i. $
(q @ 3i'i1 E fi Jtw ;U jrr{fr hjg,b
srfrti,\#;.1;'<lrr,g;<;,dyr,*i'tt-,36r
'a,'e,h,ri,i Vi-G;itx |r!:$E Y; K't LSi iy
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,M G;t;J6\$ {,rti -iL Wtjf @ #i,#
i(j4y?i';,q;fr @LK*VT*Fy.aai

W6J, ;1iii51;; a#j56; n U';ii'6y"G
@'ti:'5-q\6i'i'f*,,*

"Segala puji bagiAllah Pencipta lurgit dsn brorri, Yang nunjadikan
malaikat sebagoi atusan-atusan (untuk nungarus berbagai nucam

urusan) yang mempwtyai seop, nusingilosing (oda yang) dua,

tiga dan empat Allah nunambahfuitpoda ciptoan-Nya opayang
dikehendaki-Nya SesungguhnyoAlloh Maha Kuasa atas segda

sesuatu Apa soja yang Alhh onug*ahfon kepada runusia berupa
rahmat, maha tidak ado seorong p,a, yurg dqot nenahomya; dan
apa saja yang ditahan oleh Albh ,rraht frdah ado sorang pan yang
sanggap untuk nulqashoanya saudolt itu Dan Dioloh Yong Maha
Perhosa lagi Moha Bijoksano. Hointnusio, hgatloh ohan nihnat

Allah kepadanu Adahah pencipto selainAllahyang dopat
memberihan rezehi kepada karna furi longit don dari brorri? Tidak
ada Tuhan (yang berhoh disenboh) seloin Dia; ruko nengqrakah
kamu berpaling (dari hetauhiilor)? Don jika mcreht nendustahan

kamu (sesudah hamu beriperingatan),maha srngguh telah
didustakan pub rosul-rosul sebclun kt ntl Dan hanya kepada

Allth-lah dikembalikan segala utusarr. Hai manusia, sesungguhnya
jonji Allah odalah benar, rnoka sehali-htli janganlah hehidupan

dunia memperdayahan kamq dan sefuli-lctli janganloh syetan yang
pandai menipu, numperdayahn fumu tentang Allah.

Sesungguhnya syetan itu adalolt tnusrrtyong nyata bagima maha

anggaplah ia musah(trut), karcna saurguhnya sydan-syetan itu
hanya mengajah golongannya srqrala nureha menjodi penghuni

neraka yang mcnyalo-nyala Orong<rutg yang kafv bagi mcreko
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adzab yang keras. Dan orangorarrgyorrg befinan don mcngefiohan

arnal shalih bagi mereha orrryrman fut pdrfu yang bqar. Maka
apakah orung yang dijadifun (syaan) nungangop baik

pekerjaannyo yang buruk lolu ia nqo*ini pefurjaan ilu boils (sotna

dengan orang yang tidoh ditipu sydan)? nufu sesunguhnyaAllal,
menyesatkan siapa yang dikehendohi-Nya dan nenuaju*i siopa

yong dihehendahi-Nya; maka jongonlah dirima binosa furena
kesedihan terhadq nureko Sawguhnya Alloh Moho

Mengetahui apayang merehapefiua.'(Qs. Faathir [35]: 1{)

iiir aAAan membelah sesufrL Dikatakan *tirt.iF t t"
rirembelahnya maka ia pun t€rbelah)- Dri pengertian ini ada

ungkapan: f*t +S 'fi apAlatadug rffia itu me,nonjol, dan disebut
'*6 A Gnta Uertaring). aglr # thy"sesuatu itu terbelaU Siriir
juga berarti (permulaan dan penciptam), dm inilah yang rlimaksud fi
sini. Makna *6 $-'rg (segala prji tugi Attat PenciptQ yakni tJ,
(pencipta) ,i.;i\qg( (torytt do, buni) dm pe,mbuatnya

Maksudny4 bahwa Dzrt yang kuasa me,mulai penciptaan nen aguqg

ini kuasapula untnk mengulangirya-

Jtrmhur membacaoya, *6 Gencipta), datam benfirk ismut

/a'il. Sementara Az-Ztfridan Adh-Dhahhak 'F $*e
telalr menciptakan), dalam bentr* fi'l ,rrodln Berdasakan qira'ah

pertamq lata/n ini sebagai no't jy trzrraa idhafoh-nya murni
(muflak), karena ini bermakna modhi (yang telah lampau), bila tidak

murni maka sebagai badat. Seperti ini kalimat i5 *:43 &I g*s
menjadilcan malaikat sebagai utttsot-ttttrs@, (untuk mengurus

berbagai macatn urusan)). Mengenai ini ada dua ke,mungkinan,

ba[wa manshub-ny a *li lrarena fi 't yaug dise,mbrmyikan berdasarkan

qira'ah yang pertarn4 karena isnrul fa'il bila bermakna nadhi maka

tidak berpenganrh (terhadap kata lainnya), namrm Al Kisa'i
menyatakan bisa berpengaruh. Adapm kemungkinan ke&ra adalah
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manshub-nya itu karena penganrh &I. P*" utusan dari kalangan

malaikat adalah Jilril, Mikail, Israfil dan'Iuail.

Al Hasan membacanya:',)2V, dengan rafa'. Khalil binNasyith
dan Yalrya bin Ya'mur membacanya: ')i4, dalam benttrk madhi. N
Hasan dan Humaid membacanyaz c!',:i2, dengan suhm pada siin, im

logatnyaBani Tamim.

*4a$ Uang mempunyai sryap),ini sifat untuk iii @nron-
utusan). fuJ31 jamak dari iq (sayap). Kalimat '& ifr; $1
(masing-masing (ada ya"d dua, tiga don empat) adalah sifat untuk
';# (sayap). Pembahasan tentang latazh '&ifr;# tehh

dipaparkan di dalam penafsiran'surah An-Nisaa'. Qatadah berkata,

"Sebagian malaikat bersayap dua sebagian lagr bersayap tiga, dan

sebagian lagi bersayap empat Mercka turun dari langit dengan sayap

sayap itu ke bumi, dan dengan sayapsayap itu juga mereka naik dari

burni ke [angrt." Yahya bin Salam be*ata, *Allah mengutus mereka

kepada para nabi." As-Suddi berkatq *Allah mengrrtus mereka kepada

para harnba rurtuk membawakan nikmat-nikmat-Nya atau adzab:Nya."

Kalimat il$(;A AU @Uah menambahkan pada ciptaan-

Nya apa yang dikehendaki-Nya) adalah kalimat permulaan yang

menegaskan apa yang sebelumnya tentang beragamnya perihal

malaikat. Maknanya: Allah menambahkan pada ciptaan mdaikat itu
apa yang dikehendaki-Nya Demikian pendapat mayoritas mufassir,

Al Farra' d^n Az-Zaijaj memilih pendapat ini.

Ada juga yang berpendapat bahwa tambahan pada ciptaan ini
tidak khusus pada malaikat. Az-Z;frn dan Ibnu Juraij berkata, "Itu
adalah indahnya suaa" Qatadah berkat4 "Yaitu keindahan pada

mat4 hidung dan bibfu." Ada juga yang berpendapat, bahwa itu adalatr

keelokan wajah. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adatah beffi*
yang indah. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah rambut

yang keriting. Ada juga yang mengatakan" bahwa itu adalah akal dan

kelebihannya Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah itnu dan
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kreatifitas. Sebenarnya tidak ada alasan uutuk membdasi banya pada

suatu benhrk sajq tapi segala kelebihan.

Kalimat 3,$ r* i9 &A'i71sennsutrya Aaah tuIat a lQusa
atas segala sesuotu) sebagai alasan bagi yang sebelumny4 bahwa

Allah menambahkan apa yang dikehe,ndaki-Nya pada malfiluk-Nya

416r3fi#uqw"sl€;-e Uw saja wrs Auah

anugerahkon kcpoda ,tuoilsia benry rahtnd, naka fidak ada

seorang ptm ymg dqd nenalrruqn), yakni: Hujan dan rreki yang

Allah datangkan kepada m€rckq maka tidak ada seomng prm yang

dapat menahannyu iLri'-t$ (dor w saja yory ditahm oleh Atlah)

dari itu semua, make tidak dL soraog prm yag dapat

mendatangfunnya setelah Allah menahmn5ra

Suafu p€ndapat menyebutloo, bahwa para rasul dftns sebagai

rahamt bagi manusia, maka tidak ada ymg dryd m€Nrahan mereka

selain Allah. Ada juga yang tnengekm, bahwa matsuanya adalah

doa. Ada juga yang bahwa maksudnf adatah taubaf.

Ada juga /CItrg mengatakan, bahwa ma*suAnya adalah petrmjuk dan

hidayah. Tidak ada dasar rmtuk me,Dgkhususkaonya, tapi maknanya

setiap yang Allah bukakan bagr manusia dari peftendaharaan-

perbendaharaan rahmat-Nya maka ihr me,ncakup semua nikmat yang

Allah anugerahkan kepada matfiluk-Ny.a Pemahanan ini me,ncaktp

segala nikmat yang A[ah t rh rq kil€Nxa Att f I ymg Ndaha Me,mberi

dan Maha Menahan, Allah-lah yang Maha melapmghn sehi4gga

tidak ada pemberi selian-Ny4 dan tidak ada pemberi nikmat selain-

Nya.

Kemudian Altah I memerintabkan pra hamba-Nya agar

meningat nikmat-nikmat-Nya yang ,lilimFahkan kepada mereka yang

tidak terhingga banyalnya f# ;"1 t3- yff ;,ififfi- (Hai narusia,
ingatlah akan nibnat Allah tepaaam\. L,fakna perintah kepada

mereka unttrk mengingat nikmet adalah me,nrerintahkan mereka untuk
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mensyukurinya agfi nikmat ifu t€rus berlangsung berkesinarnbungan

dan memohon tambabandari itu

;,fr*,yv$ qa"*on wnc4a selain Altah).; ini sebagai

tambahan. qf sebagu mubtoda' dan fifi sebagai sifatnya. Az-
Zayaj berkata, uMarfu'-ny" fi karena bermakna: $ * d.g iy
(adakah pencipta selain Allah), karcrm 6t ai sini sebagai tambahan

yang menegaskan. $sdangkan yang meng-Hnfadh fi menjadikannya

sebagai sifat pada lafazh."

Jumhtr membacaaya fi, a*g* rafa'. Hamzah dan Al
Kisa'i membacanya dengan meng-khafadh-ryu 1fr7. Al Fadhl bin
Ibrahim membacanya dengan me-nashab-kannya sebagai istitsna'
(pengercualian) tyakni #1.

Kalimat ,"$:t $fe#i(yang dapat memberikan rezeki

lrcpada lcamu dari langit do, dei bwrrD sebagai khabar dari mubtada'

tadi, atau sebagai kalimat permutaa atau sebagai sifat lainnya unhrk
.qty aan khabar-nyadibuang. R€zeki dari langi adalah dengan huja.n,

dan rezeki dari br ni adalah tumbuh-Ambuhan dan sebagainya

Kalimat j,J;'iy1 (fidak ada Tuhan (yang berhak disemboh)

selain Dia) sebagai kalimat permulaan yang menegaskan penafian

yang tersirat dari kalirnat tanya 6K3$t @aka mengapaknh

kamu berpating (dari ketontrido)?). 6K3 dari gliti {engan
fathat* yang artinya isplt (berpaling). Dikatakan t:J?;* etKit v
artinya t:S;f eltio u (apa yang memalingkanmu dari anu). Yakni:
SiF ffi lmata meNrgapa kalian dipalingkan?).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa <-rK| Aari JI3yi -
dengan kasraF yang artinya +Sr (bohong), karena maknanya

dipalingkan dari kejujuran Az-7ayaj berkata, "Yakni: bagaiman

terjadinya kebohongan dan kedustaan kalian tertadap truhi&tllah dan

pembangkitan kembali setelah mati padahal kalian telali mengakui
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bahwa Allah-lah yang menciptakm kalian dan memberi kalian

reznki?"

Kemudian Allah & me,nehibw Nabi-Nya $, Allah prm

berfirman, "#;A {ryfrLi#-d; (Mt iika mereka

mendustakan kamu (sesudah h,mru beri peringaot), nako swrguh
tetah didustakan pula rasul-rasut sefulutt kont). Ini agu beliau

mengikuti para nabi sebelumnya dao tidak sedih kil€oa penastaan

orang-orang kafir Arab terhadry dirinya

3$fiA $ $ @on hoyn kcwda Attalila diksnbatikor
segala untsan), bukan kepada selain-Nya t alu Dia mernbalas

masing-masingnya sesuai dengan hatrrya Al llasao, Al A'oj,
Ya'qub, Ibnu 'Amir, Ibnu Muhaisin, Humai{ Al A masy, Yahya bin
Wutsab, llamzal, Al Kisa'i dm Khataf membacmya: 'grJ, drlrlgam

fathah pada taa'dalam beNfuk bbu' lillb'il, sodmgkm ymg lainnya

me,mbacanya dergaadhanunah daler-bermk Urru' til dut (4.

|Sl"Et'UAWEg (Hai noasic sesutgutuya jotji Atlatt
adalah beno\, yakni janji-Nya untrk membangkitkan kembali set€lah

mati, hisab, siksa, surga dan n€raka sebagaimma ymg diisyilatkan
oleh firman-Nya tadi, 3i\fr$ni& tm, horyo k@a Altat-talt
dtkcmbaliksr s e gala urusan).

471i91'#3i1i <rrr"*o sekati-kali iorsoilah kchiaryut
dunia memperdayakan kanu). Sa'id bin }$airbedda, *Iipu dayanya

kehidupan dunia adalah menyibukkan manusia d€ogan kenikmaaonya

sehingga melengatrkannya dari amal alfiirat, sampai ia mengatakan,

Aq!:1r#-"Alangkah bai@ kiro4n aht datruIu nengerjakn
(amal shalih) untuk hidupht izi." (Qs. Al Fajr [8\:2$-

3tfr 6\#3)l; (dor sekali-kali iotgoilah stet@, yots
pandai menipu, memperdoyakot kmru tent@g Allah). Jumhur

membacanya dengan fathah @a ghoin l3:F\, yakni ymg smgd
pandai memperdayai, yaihr sytu Ibnu As-Sakit dm Abu tldim
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berkata, * 3tfr adalah syetan. Bisa juga ini adalah kata mashdar."

Namun Az-7ayaj menjauhkan kemungkinan ini, karena "fi't * $b
adalahfi'l muta'addi, sedangkan masMar yarLg muta'addi berrtrircrya

Jii, sspsrti W -'t3p, keo;ulli pada sedikit hal yang cukup dikenal

dan tidak dapat dijadikan acgan. I\dakna ayat ini: jangan sampai syetan

memperdayai kalian tentang Allah sehingga ia mengatakan kepada

kalian, "Sesuqgguhnya Allatr memaafkan kalian dan mengampuni

kalian kareNn keutamaan kalian " atau "keluasan rahrnat-Nya bagi

kalian."

Abu Haiwab, Abu As-Simak dan Muhammad bin As-Sumaifi'
membacanya dengan dhammah pada gtain 6613q, yang artiny a lpgt
ftebathilan). Ibnu As-Sakit berkata, "bfih-dengan dlwmmat*adalatl
perhiasan drmia yang memperdayai." Az-7ayaj berkata, "Bisa juga
jrfi, ua+fun b€rfuk jamak dari 36, seperti halnya b6 au" \rii.- /raa
juga yang b€rperqpat, bahwa bisa juga sebagai mashdar dari iP,
seperti halnya ijil, a* ltratt. Mengenai pendapat ini jauh dari
mengenai sebagaimana karcma alasan sebagaimana yang tadi telatr
dikemukakan dalr Az-Tajjaj tadi.

Kemudian Allah $ memperingatkan para hamba-Nya dari
syetan, Attah pun berfirma& f:;:r:963L K irL{ttit
(Sesunggufutya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu, mala
anggaptah ia musuh(mal), yakni: mr:suhilah d.ia dengan cara kalian
menaati Allah dan tidak mematuhinya untuk durhaka terhadap Allah.

Kemudian Allah menerangkan kepada paxa hamba-Nya
tentang bagaimana permusuban syetan terhadap mereka, Allatl
berfirman, #iy-1b6kX;Vir3L (karena sesunsguhnya

syetan-syetan itu ltorrya mengajak golongannya supcya merelca

menjadi penghwi turaka yang menyala-nyala), yakni mengajak
golongannya dan para pengihtnf serta orang-omng yang

menaatinya untuk durhaka terhadap Allah * agar mereka termasuk
para penghrmi ne,raka
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Posisi maushul pada firman-Ny4 \iaf;s?it$ r$
(Orang-orang yang kafir bagi mereka adzab yang kcros) adalah rafa'
sebagai mubtada', aar i{t,lt:i{ @agt mereka adzab yorg keras)

adalah Hrubar-nya. Atau pada posisi rafa' sebagai badal dari fa'il
rri&- (**jadi). Atau pada poso si nastub sebagai badol M fr.2
(golongannya), atau sebagai na't fr.i,atau karena disembrmyikannya

fi'l yarrg menunjukkan celaarq atau be,rada pada posisi jor *bagu
badot dald ,*ti, atau sebagu no't-nya- Anggapan berada pada

posisi rafa' sebagu mubtada' adalah pendapat yang paling kuat di
antara pendapat-pendapat ini, kare,na setetah Allah fr menyebutkan

permusuhan syetan dan ajakannya kepada golongannya, Allah
menyebutkan perihal kedua golongaq yaitu golongan yang

a dan golongan yang mendurhakainya

Tentang golongan yang pertama (yang mematuhi syetan),

Allah mengatakaq flj"lfi'fi@ast mereka adzab yory keras), dzn

tentang golongan lainnya (yang mendurhakai syetan; tidak mematuhi

syetan), Allah mengatakan, 1K"1',-:6 ? gAgil6t( ir--$
(Dan orang-orang yang beriman don mengerjakan amal shalih bagi

mereka ampurutn dan pahala yang beso). yakni Allah
mereka disebabkan oleh keimanan dan amal shalib, dan Allah
memberi merekapahalayang besar, yaitu surga

tGi(j4*:i5;i6A (Maka apakah orans yans
dijadilran (syetan) menganggap baik pekerjaanrrya yang bw* lalu ia
meyakini pekcrjaan itu baik).Ini kalimat permulaan yang menegaskan

apay^ngtelah dikemukakan tentang perbedaan antara kedua golongan

tadi.U di sini beradapadaposisirafa: sebagai mubtada',dan fifiabm-
nya dibuang. Al Kisa'i berkatA '?erkiraannya [yakni perkiraan bunyi
Hnbar yang dibuang ituTt e5:.; i#b Ui3 &-S'i (dirimu binasa

karena kesedihan terhadap mereka?)." Lebih jauh ia mengatakan,

"Dan ini ditunjukkan oleh firman-Nyq *F * i)5 51,$ @a*a
janganlah dirimu binasa karena kesedihon terhodap mereka)," Ia juga
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mengatakan, "Ini perkataan Arab nan indalt hanya sedikit orang yang

mengetahuinya"

Az-Zajjaj berkata, ?erkiraannya" sama dengan orang yang

Kami beri petunjuk." Yang lainnya memperkirakan: sarna dengan

orang yang tidak dipedayai syetan Perkiraan ini lebih sesuai s@ara

Latazh dan makna Pelrgarang Al Kasysyaftelah kelinr dalm hal ini,

karena ia menyatakan dzrrt Az-ZlilE ry yang dikatakan oleh Al
Kisa'i. Sementara An-Nuhas bereata, "A1la yang dikarakan oleh Al
Kisa'i adalah pendapat teftaik mengenai ayat ini, kar€oa ia

menyebutkan bukti yang menrmjut&an hgian yang diperkirakan

dibuang."

Maknanya: Allah r[ melarang Nabi-Nya e untuk berduka

dan berseih terhadap mereka Sebagaimma juga firman-Nya, iil$,
-lfrbi "Maka (rykah) bootglcati kom akm numburuh

dirimu;'(Qs.Al Kahfi [18]: Q.

Kalimat 5i4 i,*)r,$; n Uit'69 Qnaka senotggutmya

Allah menyesatkan siopa ywry dikclrcndaki-l,Iya don menuTittki siapa

yang dikehendaki-Nya) menegaskan apa yang sebehrmnya Yakni:

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya untuk disddkan dan

menunjuki siapa yang dikehe,ndaki-Nya rmtuk disesaftan

*#ii;,ir5;ffi$ Qnako ioryantah ilruru binasa

karena kesedilwn terhodq mereka). Jumhur me,mbacanya dengan

fathah pada taa' dan lua'tJIt ymg disandarkan kepada ljfJt,
sehingga termasuk bentuk 'ngkapan: tii 6 etb;lt f""gan sampai arku

melihatnu di sini). Abu Ja'far, Syaibalr, Muhaishin dan Al Asyhab

membacanya dengan dhananoh @a taa' dan kasral, Wda' lroa'

t+rii] dzut me-noshab-lcn {l-J6.

Manshub-nya €il kar€na sebagai 'iltah (alaslall), yakni:

ctty,,-4ftarena kesedihan). Bisa juga narlrrllrub-rryaitu kn€na sebagai

Inal (keterangan kondisi), seakan-akm semuanya adatah kesedihan
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terlalu bersedih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sibawaih- Al
Mubarrad berkafa "sesrmgguhnya ini adalah tantyiz." 'a;,-,lt adalah

kesedihan yang sangat akibat lupuhrya sesuatu.

'"fr5-4$'31 lL$e sunsgutvrya All ah Maha Menge t alrui qa
yang nereka pirbwt), tidak ada sestratu pun dari perbuatan dan

perkataan mereka yang hrptil dari-Nya Kalimat ini sebagai alasan

untuk yang sebelumnya di samping juga mengandrmg ancaman yang

keras.

Abu 'Ubaid di dalam Fadho'it.tyq'AM bin Humaia, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dmi Ibnu

'Abbas, ia bertata, "sebelum aku tidak tahu apa ffi i;'-S$fii *6,
hingga ada dtra orang baduy yang dmng kepadaku karena b€rselisih

mengenai sebuah sumur. Lalu salah seoraog dari keduanyabertah, rjl

W,maksudayil aku yag memrrlai (pmbuatannya)."

Ibnu Abi l{atim meriwaydkan darinya, bahwa iaffiaa,*}6
dtfi,ft (Perrcipta lotrgit) artinyagU'tJt fo:ti (Pe,ncipta langit)."

Ibnu Al Mrmdzir meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Nva, tti!-[ ,fl C'*- <eUol menanbahkan pada ciptaon-Igu opa

yong dikchendaki-W), ia berkata, "(Yakni) suara yang bagus."

'AM bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriryayatkan darinya
juga mengenai firman-Nya, fiu e!ll.'31€;-(, (Apa sqia wrg
Allah arrugerahkott keryda nousia benrya rahmat), ia be*ata,

"(Yakni) pintu taubat yang Allah bukakan bagi manusi* 4,ilr!fi
(mako tidak ada seorang pn yong dapat menahannya) sehingga

mereka bisa bertaubat bila mereka berkehendalq bahkan

mereka €,lrggan (bertaubat). Dan pintu taubat yang Allah t^haq 'Fjfi
o$.L,5 Q*to tidak ada seorang ptm yang sanggqp wrtuk

melepaskomyo sesudoh itz) sehingga mereka tidak dapat be,ttaubat"

Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abi llatim meriwayatkanmeirgemai

ayat ini, ia berkata, *(Yakni) Allah mengatakao, :gt,;$t';r4ifr
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"Tidok.ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu."
(Qs. Aali'Imraan [3]: 128)

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Ny 
" #3t'':# ? Qas, mereka amwnon dan pahala yang

besm), ia berkata, "Setiap kalimat di dalam Al Qur'an yang berbrmyi:

8*t2:#? @ast meieka ampuncm dan pahala yang besar)

makzudnya adalatr surga."

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Qatadah dan Al Hasan mengenai firman-Nyr" #l
47':;5t ri (Matra apakah orang yang dijadikan (syetan)

menganggap baik pekerjaannya yang buruk), keduanya mengatakan,

"Syetan meqiadikan mereka memandang perbuatan yang demi Allatr
sesunggnhnya itu adalatr kesesatan. *frd;656iiit (maka

janganloh dirimu binasa koeta kcsedihan terhadap mereka), ya}ni:
janganlah engkau bersedih karena mereka"

Et, rc;;u # )i JLffiW # di'rltrciirii;
iiyT6;'$

9qil'o&a.'b'56 ;; &i ws 2gt'$fi 
"i5-

v6 :*SW4{; BA rV 6W;t -KG';3 # n
U.;'1& +,"f5 cSy* n,{c-{i # u'fr.

{Si)$,;@r$i,ifKU;sa

i yG e Klt x;s @ 3i.3 aai 5-\g ?.r:i

8 e6$,N{; & LG Ai (s ot;t "ir_b
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lzzb.-t.z |/r. ,2.
$JJW;*',$"+ $ji$)LLJ(J 6JLE {A

ff6G)i%$c
GJ63tr i1 x'& {dt ?):;J1 h\.;b
{ };i"l @ +rE e 6#-6 -*} u6Fi
'";js:;- # ;;iK ur<a c w 53 fia w.

@#'rr$.*i'$va
nDan Allah, Dialah yang nungirirtan angin; lola angin ila

menggerakkan awan, ,nako Karrri halau cn an itu kc suda negefi

yong mati, lalu Kami hiduphan bmti seretoh rrrdirrya dangon huian

itu Demikianklah kebangkitan itu Borangsiopa yong nenghendaki

kemuliaan, maka bagiAWah hemuliaan itu semuanyo Kqada-
Nyalah naik perkataan-perkatoan yang baih dott uttolyang shalih

dinaihkan-Nyo. D an or ang-orang y ang tmerencanakon kei ahatan

bagi mereka adzab yang heras, dan rencanaiahd nureha ahan

hancan Dan Allah menciptakan funu dafi tanoh, hemudian dari

afu mani, hemudian Dia nunjadikan konu berposangan (lafi-laki
dan perempuan). Dan tidak ada seorangpererrqruarrPan

mengandung dan tidah (pula) nulahirkan rulainkan dengan

pengetahuan-Nyo Dan sekali-hali fidoh dipanionghan un ur
seorang yang berumur ponjang dan tidah pala dihwangi rorrurnya,

melainkan (sudah ditetqkan) di dalanrKitab (Laul, Mahfuz).

Sesungguhnya yang demihian itu bagiAttah odohh nudoh. Dan

tiada sanu (antara) dua laut; yang ini tmtar, sega?, sedap diminunt

Ai. @ 5'# {6J -* e W-}g *6Wr

:,:6Wlj '.t4ii,2;$i
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dan yang lain osin togipahil Dan dari masing-mosing laut itu
kamu dapat nernokan daging yang segar, dan kamu dopat

mengeluarhan perhioson yong dapot hantu memakoinya, dan pada
masing-masingnya hona lihat hapol-hapal berlayor membelah laut

sapqla komn dqot nuncori korunio-Nya dan stqaya kamu
bercyukur. Dia nunasahharr rrrolom kO dalom siang don

memasukhan siutg ke dalom rrrotor\ dan menaqtduhkan matahari
dan bulut, ttushgrrrosing berlolan nunurut wohtu yong

ditentuhdn Yang (berbuot) demihion itatah Alloh rahanmu,
kepunyoan-Nyoloh kcrojoon Dan orong-orangyang kamu seru

(sembah) selain Allah tioda menqunyai qro-apa walaupun setipis
hulit ari Jiko karrnt rmenyera mcrehq nureko tioda nundengar
seruonmu; don holau tmerefu mendengar, mcreko tidtk dapot

memperkenanhot pendntoonmu. Dan di Hori Kionat mereko akon
nungingfofi *srusyril*uru, do. frdok ado yong dqat

mcmberifon Mcrangaa kepodorrn sebogairuna yong diberihan
oleh Yang Moho Mengetahre." (es. I'aathir [35]: 9_fa)

Kemudian Altah * mengabarkan tentang jenis lainnya dari
keindatran ciptaan-Nya dan keagrmgan kekuasaan-Nya agfr mereka
uefljl tentang-itu dan mengambil pelajaran dari itu. Allah uernrman,'€Jii;5-ciirii; (Dan Attah Dialah yang mengirimkan angin).
Jumhnr membacanya, '€)i dalam bentuk jamak. sementara Ibnu
Katsir, Ibnu Muhaishin, Al A'ma.sy, yahya bin wutsab, Hamzah dan
Al Kisa'i ijtr, aalam bentuk kata tunggal.

V; ii (talu angin itu menggerakkan awan), di sini
dungkapkan dalam bentuk mtdhoi' setelatr sebelumnya
menggunakan fi'l madh, tJrakni ',Ffi aa^n unt,k menghadirkan
gambarannya, l€rena trngkapan seperti ini lebih bisa masuk ke dalam
bayangan orang-orang yang membayangkannya. Makna angin itu
menggerakkan awan, bahwa angin itg mengaralarya ke arah tertenfu.
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4 $ JLffi (maka l{ami lalou avv(m itu kc suatu negeri

yang mat). Abu 'Ubaidah berkatq "(Yaihr) jalannya lalu

menghalaunya, karena Allah telah mengatakan, W# (lalu angin

itu mengger akkan av, dn)."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa inti penggunaan lafazh

madhi setelah mudhoi' untuk menunjulkan terealisasinya. Al
Mubarrad berkata, "$ dqn f# artinya sanna-" Lalu ia me,ngatakan,

"Ini perkafaan orang-orang Bashrah." Lalu ia bersenandrmg,

,t+\1 q$rGL *lt{p$ov:i d
"Bukanlah orangyarrg meninggal &oria don beristirahot

disebut mayit (orang moti)

Sesungguhnya orang mqti odolah kenation yory hi&ry."

it$ *,ffi Qatu ltuni hi&rykon bumi dengan trujm itu),

yakni Kami menghidupkan buini dengaa hujan dengan menumbuhkan

tumbuh-tumbuhan padanya Walaupm sebelumnya tidak disebutkan

hujuo, namun penyebutan awan telah mengindiksikannya Atau: Kami

hidupkanbumi dengan awan, karena awan merupakan sebab hujan.

+;'t6. $etelah matinya),y+,i setelah keringnya Ini bentgk

peminjaman kata hidup untuk mengrrngkapkan tumbub" dan mati

untuk mengungkapkan k€ring.

3i:rfr A:K (Demikianklah kcbmgkitur itu), yalrni:

Demikianlah Allah menghidupkan kembali para hamba setelah

kematian mereka, sebagaimana Allah menghidrrykan ke,mbali bumi

yang telah rrztt. 3t!"fi adalah Ugir (remtangkitan), dari 'tttj,|l fi
f:*?o:. X"ofbemda pada posisi rofa' sebagai khabu, yakni: seperti

menghidupkan kembali bumi yang telah mati itulah penghidupkan

omng-orang yang telah mati, lalu mengapa kalian mengingkarinya

padahal kalian telah menyaksikan lebih dari sekali hal yang serupa

dan seperti itu.
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",it Ug; (Bmangsiapa yang menghendaki kcmutiaan). Al
Farra' berkate "Maknanya: Siapa yang mengetahui kemuliaan, milik
siapa itu? Sesungguhnya ihr semua adalah milik Allah." Qatadatr
berkata, "Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka hendaklatr

meqiodi mulia dengan menaati Allah.' Ia meqiadikan makna W;S
(nahs bagi Ailah kemuliaan l'ru) sebagai senran untuk menaati Dzat
yang memiliki kemuliaan, sebagaimana ungkapanr jui6 juJlt sgt 3;
gSti Giupu yang menginginkan harta, maka harta itu adalah milik si
fl*), yakni: hendaklah meminta darinya. Az-Zayaj berkata,
'?erkiraannya: barangsiapa yang menghendaki kemuliaan dengan

beribadah kepada Allab maka kemuliaan itu adalah milik Allah &.
Karena sesunggubnya Allah g memuliakannya di dunia dan di
alhirat."

Ada jnga yang berpendapa! bahwa yang dimaksud dengan
fimran-Ny4 ',iiJ;i_'oQJl11j_EK$ (Buangsiapa -yang menghendaW

kemuliaan) adalah t u,r* musyrikin, karena rlereka merasa mulia
d:"gT.qg{";mb4* berhal4 seperti firman-Ny4 *ui *r. i -V;96U;nGK-q:l "Dan mereka telah mengambii sembahan-
sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi
pelindung bagi merelca. " (Qs. Maryarn tlgl: 8l).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya: omng-orang
yang merasa mulia karena mereka dari kalangan orutg-orang yang
menyatakan htuf" dr"gri, lisan mereka U1 0;<ii i,ri;r-O_$l
$17:*-6jn";,3't y!u5{ g} o, *gaitu) orans-orans yans
mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan
meninggdlkan orang-orang mubnin. Apakah mererra mencari
lrekuatan di sisi orang kafir itu?" (es. An-Nisaa' [4]: 139).

q ;!;ti (maka bagi Alloh kemuliaan 
'itu 

sernuonya),
yakni: maka hendaklatr memintanya dari-Nya, bukan dari selain-Nya.
Zhabimya makna ayat ini, bahwa barangsiapa menghendaki
kemuliaan dan mencarinya, maka hendakla memintanya dari Allatl
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S, karena kemuliaan itu semuanya adalah milik AllalL tidak ada

selain-Nya yang memilikinya. Maka ayat ini mencakup semua yang

mencari kemuliaan, dan makzudnya adalah sebagai peringatan bagi

mereka yang memiliki keinginan dan ambisi lttr, dari mana

diperolehnya kemuliaan ttq dan dari mana dimintakannya kemuliaan

itu?

iI$. g W5 4t FiU- fiL (Kepotu-Nyatan ndk
perlataan-perlrataan yang baik dst orul yong slalih difaikkm-Nya),

yakni kepada Allah-lah naiknya itu, bukan kepada selain-Nya Makna

naiknya itu kepada-Nya adalah diterima oleh-Nya, atau naiknya para

pencatat dari kalangan malaikat yang membawakan catatan-catatan

yang mereka catat. Dikhususkannya penyebutan 6'fi
Qterkotaan-perkataan yang baik) untuk menerangkan pahalany4 dan

ini mencakup setiap perkataan yang bernilai baib yaitu berupa

dzikrullalL amar ma'ruf dan nahyr munkar, membaca AI Qur'an dan

sebagainya. Jadi tidak ada dasan untuk mengkhususkannya dengan

kalimat tauhid, tahmid atau pengagrmgan.

Ada juga yang berpendapat bahura yang dimaknrd dengan

naiknya itu adalah naik ke langrt drmia Pendapat lain menyebutkan,

bahwa yang dimaksud dengan naiknya itu adalah Allah

mengetahuinya.

Matma f5; A$frV @o, orat yans sWih ditloiktcar-

Nya), batrwa amal yang shalih dinaikkan oleh perkataan-perkaaan

yang bailq sebagiamana yang dikatakan oleh Al Hasan, Syahr bin

Hausyab, Sa'id bin Jubair, Mujatri4 Qatadalt Abu Al 'Aliyah dan

Adh-Dhahhak. Alasannya, karena Allah tidak menerima perkaaan-

perkataan yang baik kecuali disertai dengan amal shalih.

- Pendapat lain menyebutkan, bahwa fa'it duri ffLi rd"t+

$t'Kfi rkataon yory baik), dan naful-tya yit
C*5, (amal yang slulih). Alasannya, bahwa smal shalih tidak

diterima kecuati disertai dengan tauhid dan keimanan.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa fa'il dafi idb;. adalah

dhamir yang kembali kepada Allah &. Maknanya: Bahwa Allatr
menaikkan amal shalih ittr ke atas perkataan-perkataan yang baik,
karena perbuatan merealisasikan perkataan.

iilt::; 
Ada juga yang bahwa malananya: arnal shalih itu

menaikkan (derajaQ pelakunya, dan inilah yang dimaksud dengan

kemuliaan itu

Qatadah berkatq 'Maknanya: Allah menaikkan amal shalih
rmtuk pelakunya, yakni menerimanya." Maka berdasarkan pemaknaan

ini, kalirnat &tfrf @an amol yang shalih) sebagai mubtada',
dn hhabo-nya adalah f5;: Demikian juga berdasarkan pendapat
yang me,ltyebutkan: menaikkan (derajat) pelalornya.

Jumhur membacanya: 'i|5 dtri'Jt b tsulatsi. Dan + fr.r1 p3t
Qterkataan-p*kataot yong briD, dengan rafa' sebagai fa'il.
Sementara 'Ali {an Ibnu }das'ud membacanya: 'J*3- dengan

dtwnmah pada huruf mudlwit, dari 3i.bl (menaikkan). Dan i,l$it
cr$1, dengan nashab sebagai maful. Adh-Dhahhak membacanya
dalarn bentuk bina'lil maful.

Jumhnr membacanya: [iZfiJA$ (dan amal yang shalih),
dengan rafa'karena sebagai 'athf,, ataa sebagai mubtada'. Sementara

Ibnu Abi 'Ablah dan 'Isa bin 'Umar membacanya dengan nashab

tgl&Jr /5lrl sebagai isytiglrat.

i;7 !.r:i? *$iit&'u$g (Dan orans-orans yans
merencanakon kcjalwtan bogi mereka adzab yang keras). Manshub-
nya 9($i tarena sebagai sifat dari mashdar yang dibuang, yakni:
g{:Jt ,7rrAt8ik- karena $t aaaua fiI hzim (intransitif) dan

6&3-bisa juga mengandung .rf.r" 't4*-(melakukan) 
fsebagu Ji,l

muta' addi I frarrsitifl , sehing ga ?qi setrrgu maf ul b i h.

Mujahid dan Qatadah berkat4 *Mereka adalatr omng-orang
yang riya'." Abu AI 'Aliyah b€rkat4 *Mereka adalah orang-oraug

312 TAFSIR FATHUL QADIR



yang merenanakan kejahatan terhadap Nabi S ketika mereka

berktrmpul di Darun Nadwah." Al Kalbi berkata, "Mereka adalah

orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia." Muqatil berkata"

"Mereka adalatr orang-orang muqrrik."

Makan \$ \tai fi @asr mereka adzab yang kcras), bagi

mereka adza;b yang sangat keras.

3;'-j "ryif$ (dan rencana iatut rnereka akan lwncur),

yakni finasa dan hancgr. Seperti pada firman-Nyq fii$ru
"dan lramu menjadi laum yang binasa." (Qs. Al Fatb [a8]: 12). Asal

makna f;jr aaaan ifllliL,"*lt(tipu daya dan muslihat).

Kata penunjuk i$i @urt"\ menunjukkan kepada orang-

orang yang merencanakan kejahatan (tipu daya), dengan berbagai

pendapat menengai penafsirap kejahatan mereka. Kalimat 3i-i @kon

honcar)adalah Hubar J$tl ';t (rerconaiatut mereka).

Kemudian Allah & menyebutkan bukti lainnya tentang

pembangkitan kembali setelah mati, Allah puu berfirman, 'K:S*;V

"fi 
V(Dan Altah menciptakan kamu doi tanoh), yakni menciptakan

tiuti* dari tanah pada permulaannya yang temrasuk dalam penqiptaan

bapak kalian, Adam. Qatadah berkata "Yakni Adam." Perkiraannya

berdasarkan pemaknaan ini: menciptakan bapak kalian yang pertama

dan asal kalian yang akan dikembalikan kepadanya, yaittr dari tanah.

# ni (kemudian dori air mani), yakni mengeluarkannya

dari prurgguh bapak-bapak kalian.

$lfrc'i (tn*uaro, Dia menjadikan knmu berpasongan

(aki-laH dan perempuan)), yakni menikahkan sebagain kalian dengan

sebagian lainnya, yeng mana laki-laki menikahi peremprnn. Atau:

menjadikan kalian golongan laki-laki dan perempuan.

.*\t${;$fr q$(i (Dot tidak ada seorans

perempuan pun mengandung dan tidok (Wla) melahirkon melainkon

dengan pengetahuan-Nya), yakni: tidak ada kehamilan dan tidak pula

TAFSIR FATHUL QADIR 313



kelatriran kecuali Allah mengetahuiny4 sehingga tidak ada sesuatu

pun yang luput dari pengetahuan-Nya dan pengaturan-Nya.

$OSW*n;:j-{j #u :3-63(Dan sekoti-kati tidak
dipanjanglcon umur seorang yang berumur panjang dan tidok pula
dihrangi wrnrrrya, melainkan (sudah ditetapkan) di dalam Kitab
(Lauh Mahfuz)), yakri: tidaklah seseorang benrmur pandang dan tidak
pula seseorang dikurangi umrmya kecuali telah tercantum di dalam
Kitab, yaihr Lauh Mahfuzh.

Al Farra' berkatq "Maksudnya yang lain, .bukan yang

disebutkan pertama sehingga diungkapkan dengan dhamir seakan-

akan yang pertama, karena bila lafaz,h yang kedua dinyatakan dengan
jelas perti yang pertamq mal<a seakan-akan Allah mengatakan: 'dan
tidak pula di hrrangi umur seseorang yang berurur panjang., Jadi
kiasan pada lafazh ,lL tremAan yang lain selain yang pertama Ini
seeerti rmgkalnn: 'tibg'en ** (aku punya satu dirham dao
setengahnya), yakni seteugah lainnya-

Pendapat lain menyebutkaq batrwa disebut ;:ii (berumur
panjang) berdasarkan perjalannnya kepadanya. Maknanya: dan
tidaklah dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi dari
umur seseomng. Tapi bukan berarti mengurarrgi dari umurnya setelah
ditetapkan panjang umur. Jadi maknanyq bahwa Ailah tidak
menjadikannya berumur kurang dari semula, kecuati bahwa itu telah
ditetapkan di dalam Kitab.

Sa'id bin Jubair berkata, "(Yakni) dan tidaklah dipanjangkan
umur s€seoftrng yang berumur panjang kecuali telatr dituliskan
unrurnya: barapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam,
kemudian dituliskan pula yang lainnya di dalam Kitab itu orang yang
umumya kurang satu jam dari umunrya, kurang satu hari daxi
umunrya, hrrang satu bulan dari umumya" kurang safu tatrun dari
umurnya, hingga sampai pada ajalnya Maka waktu yang berlalu
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hingga ajalnya itu adalatr pengurangax, dan apa yang akan datang

adalatr yang dipanjangkan umurnya"

Qatadah berkata, "Yang dipanjang umurnya adalah yang

mencapai eftrm puluh tahun, sedangkan yang dihrangi umurnya

adalah yang meninggal sebelum menc4pai enam puluh tahun."

Ada juga yang berpendapat" batrwa rnaknanya: Sesungguhnya

Allah telah menetapkan umur manusia bila ia taat, dan ketetapan

lainnya untuk umurnya itu bila ia maksiat. lvlaka mana saja yang

terjadi, maka itu telatr dicantumkan di dalam Kitab. Berdasarkan

pemalanaan ini, maka dtumir-nya kembali kepada # (seorong

yang berumw panjang).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: Dan tidaklah

dipaqiangkan umur seorang yang benrmur panjang hingga tu4 dan

tidak puta dikurangi dari alfiir umur yang tu4 melainkan (sudah

ditetapkan) di dalam Kitab (Lauh Mahfizh), yakni dengan qadha'

Allah. Demikian yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak, dan pendapat ini

dipitih oleh An-Nuhas, ia juga mengatakaq *Ini lebih mendekati

zlrahirnya ayat."

Yang lebih tepat, bahwa ziahirnya redaksi Al Qur'an ini,

bahwa dipanjanglannya umum atau dipendek*annya adalah ketetapan

dan takdir Allah karena sebab-sebab yang mengakibatkan panjang dan

sebab-sebab yang mengakibatkan pendek. Di antara sebab'sebab

panjang umur adalah: sebagaimana diriwayatkan t€tfang silaturahim

dari Nabi S, dan sebagainya Dan di antara sebabsebab pendek umur

adalatr banyak melakukan kemaksiatan t€rhadap Allah &. Bila umur

seseorang telatr ditetapkan, misalnya, tujuh puluh tahun, Allah bisa

menambahkan umurnya bila ia melakukan sebabsebab hrtam.bah

panjangnya umumya, dan bisa juga mengtrangiryra dari itu bila ia

melalrrkan sebab-sebab yang menguranginya Semua ini telah

ditetapkan di dalam Kitab yang terang (Lauh MahfirA), sehingga

tidak ada kontradiksi di dalam ayat ini.
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AllaL & juga telah menerangkan, ,6iii4-{ ;111:Qi$
'brUi3-.1r''rAt1 *Maka apabita telah tiba wafuu (yang ditentukan)
bagi merek4 fidaklah mereka dopat mengundurkannya borang sesaat
ptn dan tidak (Wlo) mendahulukanrya." (Qs. An-Nabl [16]: 61), dan

ditegaksn jnga oleh firman-Ny \ vt$F;i-;"a!${Gl6,iiw-
"Allah runghquskm apa yang Dia kelrcndaki dan menetapkan (apa

yang Dia kelundoH), don disisi-Nyalah terdapot Ummul-Kitab (Lauh

Mahfuzh);'(Qs. Ar-Ra'd [3]: 39). Dalam penafsirannya, kami telah

mengemukan keterangan yang lebih jelas dari yang kami sebutkan di
sini.

Jnmhur membacaoyu, ,!'i, dalam bentuk bina' lil maful.
Sementara Ya'qub dan Salam serta diriwayatkan dari Abu 'Amr,
membacanya : l,ofu-dalam bentuk bina' tit fa'it.Juinhur membacanya:

.iLA, de,lrgan dhanmah pada miim. Sementara Al Hasan, Al A'raj
dan Az-afui membacanya dengansz&nn W t ol.

Kafa penrmjuk 
"V'itl 

(Sesunguhnya yang demikion itu)
mentrnjrrkkan kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang

dan yang setelahnya U_$W @agi Attah adalah mudah),
tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi-Nya, dan tidak ada yang luput
dari-Nya, baik yang banyak maupun yang sediki! baik yang besar

mauprm yang kecil.

Kemudian Allah $ menyebutkan bentuk lainnya dari
keindahan ciptaan-Nya dan keajaiban kekuasaan-Nya, Allatr
bernrman. #&trwfrh'& \ij Ai$i eipfi 6;6-q (Dan
tiada sana (otoa) dua laut; yang ini t6ttar, segar, sedap diminum
dan yang lain asin lagi pahrt). Yang dimaksud dengan o$irt @ua
laut) adalah laut tawar dan dan laut psin. btfl, +Lir Oang tawar)
adaleh yang manis, sedangkan a63i adatatr lijr Gahig. Yang
dinaksud dengan fifu e6 Gedop diminum) adalah yang mudah
ditelan tenggorpkan karena manisplya. 'Isa bin 'Umar membacanya:

g3, dengan tasydid pada yaa', dan diriwayatkan juga darinya dengan
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sukun tiil. Thalhah dan Abu Nuhaik membacanyu: i1;, d€ngan

fatlwhpadamiim.

$"; (Dan dari masing+nasing lout iru), yakni dari kedua

nurcam iaut itu, t lg'o;rL\ (kamu dapat memakst dagrng

yang segm), yaitu hewan-hewan yang ditangkap dari keduanya yang

kemudian dimakan. tii';G'^1r't;;frt (dan koru dqat
mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakaitrya). rubinya.
bahwa maknanya: Dan kalian dapat mengeluarkan darinya perhiasan

yang dapa kalian pakai. Al Mubarrad berkata, '?erhiasan dikeluarkan

dari laut yang berair asin." Diriwayatkan dart Az'Zanaj, bahwa ia

berkata, "Perhiasan dikeluarkan dari kedua jenis laut itu bila keduanya

bercampur, bukan dari masing-6z5ingnya secaf,a sendiri-se,lrdiri." Atl-

Nuhas me-r aj ih-l<anpendapat AI Mubarrad.

Makna "i;';fi 
(yang dqat konu memakairyn), yakni

mengenakan segala sesgatu darinya sesuai peruntgkannya, ssperti

cincin pada jari, gelang pada pergelnngan tangan, kaling ?ada leher,

dan gelang kaki pada kaki. Ada juga yang dikenakau sebagai hiasan

senjata yang biawa dibawa, seperti rfida gagang pedang, tombak dan

sebagainya.

^rr.6nifi.;iJ 
(dan pada masing+nasingnyo kamt lihd kqd-

kapat), yakni pada masing-masing dari kedua macam laut itr. An-

Nuhas berkata, "Dlwmir di sini ke,mbali kepada air asin saja

Seandainya kembali kepada keduanyq tentu bunyinyaz\)-"

'iV @erlayar membelah taut). Dikatakan yf| - llq.St .y. ;6
apabila kapal ihr membelah air. Jadi maknanya: dan kamu lihut kapal-

kapal di kedua lautan itu membelah air, sebagiannya berangkat dan

sebagian lainnya kembali dengan angin yang sama Pembahasan

tentang ini telah dipaparkan di dalam surah An-Nabl.

Laampada kalimat .**C'tiii)ltupoyo kamu d@ nerrcui

karunia-Nya) terkait dengan apa yang difimjukkan oleh redaksi yang
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lalu, yakni: Allah melakukan itu agar kalian bisa mencari karunia-
Nya. Atau: terkait iV (bertoya, membelah /azr). Mujatrid berkata,
"Mencari karunia adalah pemiagaan di laut ke negeri-negeri yang jauh
yang ditempuh dalam waktu pendek." Yaitu sebagaimana yang telah
dilemukakan pada surah Al Baqarah

atas apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian dari itu.
Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa maksud ayat ini adalatr
memberikan perumpanuan tentang orang mukmin dan orang kafir,
serta tentang kekufuran dan keimanan. Maka sebagaimana tidak
sirmanya kedua laut itq maka demikian juga tidak samanya orElng

mukmin dan orang kafir, dan demikia juga tidak samanya kekufiran
dan keimanan

,fiC 
'1"::if.i-: ru<1:iO,fi$gi- <ota memasutckmt matam

kc dalam siang don memosuk*mt sitmg ke dalam maram), yakni
menambahkan sebagian bagiaonya k€pada sebagian rainnya, sehingga
salah satunya bertambah karena berkurangnya yang lainnya
Penjelasannya telah dipaparkan di dalam suratr Aali .Imraan dan
bagian-bagian lainnya dari AI Kitab yang mulia

,P,i$ *;-'lz ::;rri #)iH (dan menundukkan
matahari dan bulan, masing-rtasing berjalan rnenurut wafuu yang
ditentukan). Allatl menetapkan batas waktu peredarannya, yaitu Hari
Kiamat. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah waktu yang
ditempuh oleh kapal-kapal yang berlayar, yaitu hitungan tahun dengan
patokan malahari, dan hitungan bulan dengan patokan bulan. pendapat

lain menyebutkan, batrwa malsudnya adalah pergerakan matahari
dalam sehari dan bulan dalaur semalam. penafsiran tentang ini telah
dipaparkan secara gamblang di dalaur surah Luqmaan.

Kata penunjuk Ht (Yang (berbuat) demikian itu)
menrmjukkan kepada yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, yaitu
Allatr &. rata penunjuk ini sebagai mubtado', dan khabar-nya adalah:
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3tri1:{grK @datah Altah runonmu *cptryaat-$ntatr

lremjaan)', yakni: apa-apa yang telah disebutkan tadi adalah dari

perbuatan-Nya Diatah yang menciptakan, yang men$nr' yang Maha

Kuasq yang menetapkan, yang menguasai selgruh alam dan yang

mengattrrnya Bisa juga kalirnat -afiirf Gceq,aor-Nyalglt-
kerajaan) sebagai kalimat permulaan yang dilanjutkan deirgan: OIV
#a.d#)1.+:j,q6i& (Dot oransorory wry knnt
seru (sembah) selain Altah tiado mempwtyai owq walotryun

setipis htlit oi1, yakni: mereka tidak me,miliki itu dan tidak mamFu

menciptakannyn St adalah kulit tipis di antara da$"g kurma dan

bijinya dan menempal pada biji seperti pembunghrsnya Al Mubarrad

berkata, "Yaitu celah/belahan biji.n qatadan b€*at4 *Yaitu moncong

di pangkal biji.' Al Jaghari berkata, "Dikatakaq bahwa itu adalah

bintik putih di bagiao luar b[ii yang darinya tumbuhrya pohon

kurma-

Kemudian Allah S menerangkan peribal ormg-omng yang

menyeru mereka selain Allalt bahwa mereka itu tidak d@.
mendatangf,an manfaat maupgn menghalau madM- Allah

berfirmao, :5'.A1FJ1t-'1ffio1 Qika komu meryEru nureka,

mereka tiada mendengor seruaruna), yakni: Jika kalim memina

tolong kepada me,reka dalam kesulitan maka mereka tidak akan

mendengar senplt kaliaq karena mereka hanyalah belda-benda yaog

tidak dapat mengetahui apa prm.

W53 (dan kalau mereka mendengw), yakni kalauprm

mereka dianggap mendengar, #U'<gC (mereka fidak d@
memperkcnankan permintaanma) karena ketidak mamluan mereka

melakqkan itu. Qatadah berkatq "Maknanya: dan kalarprm mereka

dapat mendengar, maka mereka tidak dapat memberi menfrd kePada

kalian." Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanyu kalaryu
IGmi menjadikan pendengaran dan kehidupan pada mereka lalu

mereka dapat mende,lrgar seruan kalian, tentu mereka lebihtat k€eada
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Allah daripada kalian, dan mereka tidak akan memenuhi kekufuran
yang kalian serukan kepada mereka.

{+- \i'j;<#ite (Dan di Hari Kiamat meretra atran
menginglrari kemusyrikanmu), yal<;trri berlepas diri dari penyembahan
kaliz*n terhadap merekq dan mengatakan, 6:#6e5.!{V ,,Kamu

s elcoli-lrali tidak pernah menyembah kami." (es. yuunui 
I I 0] : 2s).

Bisa juga kalimat Sq6ji6-$!; (Dan orang-orang
yang lramu seru (sembah) selain Allah) dan yang setelahnyq kembali
kepada yang berakat yang disembah oleh orang-orang kafir, yaitu para
malaikat, jin-jin dan syetao-syetan. Maknanya: bahwa mereka akan
mengingkari apa yang telah kalian lalarkan dan kalian anggap benar
itu, dan mengingkari bahwa mereka telah memerintahkan kalian unhrk
menyembatr mereka.

# h8;$_{, <a" fidak ada yang dapat memberilan
lreterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yong Maha
Mengetahul), yakni: tidak ada yang dapat memberi keterangan kepada
kalian sebagaimana DzatyangMaha Mengetahui segala sesuatu, yaitu
Allah S. Karena tidak ada seoftmg pun yang lebih mengetahui tentang
para makhluk-Nya beserta perkataan-perkataan dan perbuatan-
perbuatan mereka daripada Allah Ei, dan Dia Maha Mengetahui
perihal segala perkara dan hakikat-hakikatnya.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abi Hatim meriwaya&an
dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "seorang malaikat berdiri di antara
langit dan bumi lalu meniupnya, maka tidak ada satu makhluk Allah
pun baik di langit maupun di bumi selain yang dikehendaki Allatr
kecuali mati. Kemudian Allah mengirimkan mani seperti mani kaum
lelaki dari bawatr 'Arsy, lalu tumbuhlah tubuh dan daging mereka dari
air ltu sebagaimana tanah menumbuhkan tanaman.,, Kemudian
'Abdiillah membacakan ayat: (!)ii"6e$x;V (Dan Ailah, Diarah
yang mengir imkon angin).

320 TAFSIR FATHUL QADIR



Abu Daud, Ath-Thayalisi, Ahmad, 'Abd bin Humai4 Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi S dalam

Al Asma'wa Ash-Shifat meiwayatkan dari Abu Razin Al 'Uqaili, ia

berkata, rer{ku berkata" 'Wahai Rasulullah, bagaimana Allah

menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati?' Beliau

bersabda, lttibt W t*X 4 C)?'l yy* :")\ O'ii t'I(Pernahkah

engkau melewati sebuah tanah yang gersang (tidak flbu), kcmudiot

(di tain walou) engkau rnelewatinya dalam kcadam flbu dot

menampakftnn tcehijauan?). Aku menjawab, 'Tentu.' Beliau bersaffia

lasi, ;1.3r U.135 ,rti.;jr'dl o;4 EL! (Demikiotlah Allatt

menghidupkan kembali orang-orangyang telah mati, dtur demikioilah

kcbangkitan itu).-e4

Diriwayatkan oleh 'Abd bin Humai4 Ibnu Jair, Ibnu Al

Mundzir, Ath-Thabarani, Al Hakiin dan ia menshahihkannya, s€ila Al
Baihaqi di dalam Al Asma' wa Ash-ShW, dari fbnu l\[as'u4 ia

berkat4 "Kami akan menyarrpaika kepada kalian suatu p€*ffim
yang ada pembenarannya dari Kitabuilab Ya1tu: Sesrmgguhnya bila

seorang hamba muslim mengucapkan z U1't3 &'o;;j,S $;s'$ltr &;#'
'h *1u?s;J1'.trg'.trr'r1 Maha Suci Allah dan dengu segala

keterpujian-Nya, segala puji bagi AllalL tidak ada sesembahm yang

haq selain Allab Allah Maha Besar, Allah Maha sucil, maka seomng

malaikat akan menggenggamnya dan mendekaprya di bawah

sayapnya. Kemudian dibawanya naik ke langit tvlaka tidak ada

sekumpulan malaikat pun yang terlewati oleh (kalimat-kalimat) iht

kecuali memohonkan ampunan bagr yang mengucapkannya, hingga

malaikat tersebut membawanya ke hadapan Allah- Yang N'Iaha

Pemurah." Kemudian ia membacakan ayx: JlIf$4:'85"C5-Fl
f5; M (Kepada-Nyalah ruik perkataan-perkfraot yory baik

dan amat yang shalih dinail*an'Nya).Lalu ia bedrdq *(Yakni)

* Ada catatan pada sanadnya Diriwayatkan oleh Ahma4 di dalm smafoJra

rerdapat Sulaiman bin Musq blayyin Qemah); Abu Daud Ath-Thayaliri (h" l4A di
dalam sanadnya terdapat Waki' bin 'Ads, haditsnya dapat dit€rima
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melaksanakan kewajiban-kewajiban. Barangsiapa yang berdzikir
kepada Allah (dzibullah) dalarn melaksanakan kewajiban-
kewajibannya, maka dzibullah itu akan membawanya naik kepada
Allah. Dan barangsiapa berdzikir kepada Allah namun tidak
melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka perkataan-
perkataannya itu dikembalikan kepada malnyq jadi amalnya itu lebih
utarra."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu .Abbas

mengenai firman-Nya /u'#-Y: (Dan sekati-kali tidak
dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang), ia berkata,
"(Yalmi) Allah mengatakan: Tidak ada seorang pun yang telah Aku
tetapkan panjang umur dan hidup rama kecuali ia akan sampai kepada
umur yang telah Aku tetapkan untuknya Maka sesungguhnya ia akan
sampai kepada ketetapan yang telatr ditetapkan untuknya. Itulatl
firman-Nya, #O*y*s2,{zi_.!; g"" tidak puta dihrangi
umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) di dalam Kitab (Lauh
Mahfuz)), yakni: semua itu telah di dalam sebuah Kitab di
sisi-Nya"

Ahma4 Muslim, Abu 'Awanah, Ibnu Hibban, Ath-Thabarani,
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifatr
bin usaid Al Ghifari, ia berkata, *Rasulullah $ bersabdaf ,llult'Stk-
w"-tttrEt-,srig,.Y qJsqt ie$\r5 C Wi*Wi *a&4i5;5rt *Js'ny,fu qt.i.,;,#;:f,; ji$-;,Ft { f*riif,!t&4i5 i,fl5 ibJ5'$i, ,;v, #<i iJ ,,lui.,3,.trr .$;i r..rdt

biU-'ti W tty_XlLi*."rlr 
"p 

,l (Motaikot masuk.hke dalam moni
setelah mani itu berada di dotam rahim selama empat puluh atau
empat puluh lima hari, lalu ia berlcata, 'wahai Tuhanlcu, apalah ia
alan sengsara atau bahagia? apakah ia letaki atau perempuan? Lalu
Allah memfirmankon (kctetapan-Nya), dan (kedua ketetapan itu pun)
dtullistran. Kemudian ditetapkan amalnya, rezekinya, ajalnya,
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jejafutya dan musibahnya. Kemudian lemboan catatot itu digulung

sehingga tidak dapat lagi ditambahi mattpun dihtrangi)."es

Ibnu Abi Syaibalu Muslino, An-Nasa'i dan Abu Asy-Syailt
meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "IJmmu

Habibatr berkata (berdo'a), 'Ya Allah, berilah aku kenikmaran dengan

suamiku sang Nabi, dengan ayahku Abu Su&an, dan dengan

saudaraku Mu'awiyah.' Maka Nabi $ bersaMq .)r+!'rilr * +St

li,#'fii t b;F €3'nlr 'J*,.tli,y.& Q(ib ,isi* st-l ,y;;z;
;Fti tF $g #it g vsli; I ,s$r d !:b :y 1il'a;,-&l'^tr ,giL .:3
(Sesungguhnya englrau meminta ojal-ajal yang telah ditenukon luri-
hari yang teloh ditetapkan dan rezeW-rezeki yang telah dibagikan.

Allah tidak akan menyegerakan sesuatu ptm sebelum tiba saatnya dan

tidak alron merumgguhkan sesuatu pm Seandoinya engkott memohon

kepada Allah agar Dia melindungbru dqi adzab neraka dou adzab

htbur, tentu itu te.bih bqik dan lebih utama)."%

Hadits-hadits ini dikhususkan oleh hadits-hadits yang

menyebutkan diterimanya do4 dan bahwa doa itu berhimpun brsama
qadha', dan dikhususkan juga oleh hadits yang menyebutkan bahwa

silatrnahim dapat umur,r sehingga tidak ada kontradiksi

antara dalil-dalil tersebut sebagaimanayang pemah kami kemukalran.

Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai firman-Nya- #-e<Kg-C ltioaa ylmpunyai apa.

apa walaupun setipis hrttt *i1, ia berkata, "'#i)t adalah ;i4ir

ts Shohih,Muslim (412037) dan Ahmad (4f0.
* Shahih, Muslim (4l2O5O).
n Shahth. Saya katakan: Adalah sluhih dri Nabi SAW, dri hadits Salmm,

dengan lafazh: 'St\1ljlr A.+l\S rcirlq *iit'4,\ (Tidak adayory dqa menorgkal

takdir kecttali do'q dan tidak adayotg dqa menantbah wnw keauli bbaiikmi.
Banyak sekali hadits me,nge,nai makna ini, namun hadits ini membacra mbahm
makna- Untuk ringkasan peqielasan silakan lifrrzf As6lwhi@ krya Al Albmi
(ls4).
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(kulit)." Dalam lataz}l- lainnya disebutkan, "Kulit yang ada pada

bagian luar biji."

3$t a1 3ri,:6 7i Jyivfii A ;$i Qtu *
*Y,*.qU:"P;i1;;.

: & 1, J:1{ tg rtyw$,,EUA 5:W 3j{j
'G€lj,*g\, 

#, 4r1r5i 3 # G,ti;.3 ti 6( j)

?-*$,Fa56

3$Q*LJTAU"1WUfi13.$-o[

rr @ # ;ir JE :r-,it Ki;fiy if; A'-,jAr'

3D r.rj @ 33i {; i iifir ij Gr 3#s uSs 
"}s_

@# 6K3K'W1-irL'rA:i ,{t
uHai nanusia, kanulah yong berkehendak kepada Altah; dan Ailah
Dio-lth Yang Maha Kaya (tidak mcmerluhan sesuatu) lagi Maha
Tcrpuji nho Dia nungendaki" niscaya Dia mcmwnahkan kamu
'lan mendatangkan nakhlakyang baru (untuk menggantikon

karrrn). Danyang demikian ita sekali.halitidak sulit bogiAllah. Don
otange?urg yong berdoso tidah akan mcmihul dosa orang lain.
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Don jika se$eorang yong berat dosanya nunanggil (orang loin)

untuh memikul dosanya itu tiadalah akan dipihulkan untuknya

sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya

Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-

orang yang takut kepada adzab Tuhannya (sekalipun) mcreka tidak

melihat-Nya dan mereka mendirikan shalol Dan barangsiapayang

mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk

kebaihan dirinya sendirl Dan kepodaAUah-lah hembali(mu). Dan

tidaklah samo orang yang buta dengan orang yang melihal dan

tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahayu dan tidak (pula)

sarnayang teduh denganyang panos. dan fidak (pula) sama orang-

otangtang hidtrp dan orang-orang yang matl Sesungguhnya Allah
memberikan pendengaran hepada siapa yang dihehendaki-Nya, dan

hamu sekali-kali tiada songgult nunjdihan orung yang di dalam

hubur dapat mendengan Kanu tidak lain hanyalah seorang

penberi peringatan Sesunggtrttryo Kami mengutus kamu dengan

membawo kebenaran sebogoipembawa berita gembira dan sebagai

pemberi peringatan- Dan fulak ada saatu wnat pun ruelainkan telah

ada padonya seorang pemberi peringatan. Dan jika mereka

mendustakon kornu, mako sesungguhnya orong4rrong yang

sebelum mereha telah mendwtahan ftasal-rasulnya) ; kepada

mereka telah datang rasul-rosulnya dengan ruembawa mukjizat
yang nyata, zubur, dan kitab yang numberihan penjelosan yang

sempurna. KemudianAhu adzab orang4rang yang haftr; maka

(lihatlah) bagaimona (hebatnya) hemurkaan-Ku.'

(Qs. Faathy [3sl: 15-26)

Kemudian Allah $ menyebutkan butuhnya para makhluk-Nya

kepada-Nya, dan betapa mereka membutuhkan karunia-Nya. Allatt

berfirman, 4,i Jyi:;,:firJ';$i|t- (Hai manusia, lcamulah yans

berkehendak lcepada Allah), yakni membutuhkan-Nya dalarn semua
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urusao agama dan'dunia;'Jadi secara muflak mereka membufuhkan-
Nya. Dan ?gGfitf| (Ailoh Dia-tah yang Maha Koya (idak
memerluknn. sesuatu)) secara muflak, 3# Qagi Maha Terpuji),
yakni berhak terhadap pujian dari para hamba-nya karena kebaikan-
Nya terhadap mereka.

Kemudian Allah $ menyebutkan bentuk lainnya yang karena
itu nyatalatr bahwa mereka membututrkan-Nya dan Dia tidak
membuttrhkan mereka. Allah berfirman, ** dlrU3lLlj\L-oy
(Jil@ Dia mengendaki, niscaya Dia mernusnahkan kamu dan
mendatangkan maWtluk yang baru (untuk menggantikan kamu)),
yakni: Jika Dia berkehendak niscaya Dia membinasakan kalian dan
mendatangkan pengganti kalian dengan makhluk yang baru yang
menaati-Nya dan tidak durhaka kepada-Nya, atau: mendatangkan jenis
makhluk lainnya dan alarn lainnya selain yang kalian ketatrui.

le,4ir6qi6 (Dan yang demikian itu Dan yang demikian
ttu sekali-katt fidak sutit'bagi altah), yakni: dan pemusnahan kalian
dan mendatangkan ma*fituk lainnya itu tidaklah sulit bagi Allah.
Penafsiran ini telatr dipaparkan di dalam swatr lbraahiim.

z-l z- DtgA-yr$3j'{; (Dan orang-orang yang berdosa tidak
akan memihtl dosa orang lain),yakni: dosa yang samq rafu mawhuf-
nya dibnang karena telatr diketahui. Maka 3j uaa*i|-;.i (memikul).
M"lrrranya: tidaklah seseorang memikul bef,an orang lain, yalari tidak
mernikul dosa orarrg lain, tapi masing-masing jiwa memikul dosanya
sendiri. Ayat ini tidak kontradiktif dengan firman-Nya, 'ptii$;j:
i)lrfrA{W "Dan sesungguhrrya merelca akan memikul beban
(dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang tain) di samping beban-
beban mereka sendiri." (Qs. AI 'Ankabuut p9l: l3), karena mereka
menanggung dosa penyesatan mereka di saurping dosa-dosa kesesatan
mereka, semuanya merupakan dosadosa mereka sendiri, bukan dari
dosa oraag lain. Ini seperti hadits: .,P ;f A Wi, *i61r*rL ,* U
lluit e* JtV (Barangsiapa ,"* mencontohkan suatu kcbiasaan

326 TAFSIR FATHUT QADIR



yang buruh mafto ia menanggmg dosaryn dan dosa orang yong

melalatkannya, hingga Hari Kiamat)-eE Karena orang yang

mencontohkan kebiasan yang bgruk maka ia menanggung dosa

pembiasaan buruknya itu. Pembatrasan tentang ayat ini telah

dipaparkan secara farnblang.

W Jy':ifi'ti q (Dan iika seseor(mg vang berat dosanva

memanggil (orang lain) untuk memihtl dosanya itu). Al Farra'

berkata *yakni fulef bi6 (seseorang yang berat dosanya). Lafaztr ini

bisa sebagai mudzaftkar dan bisa juga sebagai muannats." Al Akhfasy

berkatq ..yakni: t4))a $tl1ul'ziiil,Lit lty @an jika seseorang yang

berat dosanya memanggil orang lain trntuk memikulnya), yakni

dosanya ittr."

f6'4[4* 1ti"a"ton akan dipitulkn untubtva sedikit pun)

oleh orang yang diminta unt'k m€,mikulnyq 6rili'o(ft (meskiptn

(yang dipanggilnya itu) kmn ktrabatnya), yakni walauptm oftrng

yang dipangglnya ittr menrpakan kerabdya sendiri, maka ia tidak

ada sedikit pun yang dipikulnya Makna ayat ini: Dan jika seseomng

yang berat dosanya memanggil orang lain rmtuk memikul sesuatu dari

dosanya di samping dosanya sendiri, maka orang yang dipanggil itu

tidak akan memilulkan sedikit pun dari dosadosa tersebut, walauprm

ia merupakan kerabat yang senasab, apalagi yang bukan kerabat dan

tidak ada hubgngan kekerabatan de,ngan orang yang dipanggilnya itu.

Ayat ini dibaca juga: .# 91, karena ir( aianeeap sempurn4

seperti firman-NyU i-iit6(;r$ 
*Daniika (orang berhutang itu)

dalam kcsulcaran." (Qs.Al Baqarah [2]: 280).

Kalimat #u ff; <-g-:uli :i Gt (se sungguhnva vans

dapat lramu beri peringatan lwrya orang-or(mg yang talatt kepada

adzab Tuhannya (selwliptn) mereka tidak melihat-Nya) adalatt

kalimat pennulaan .lntuk menerangkan pihak yang diperingatkan

u Shahih, taklrii -ny a telah dikemukakm terdahulu-
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r
dengan peringatan ini. Makna #u,& Ail @ang tahtt kcpada
odzab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak metiharNya), yakni yang
takut kepada-Nya dalam keadaan mereka tidak terkena adzab-Nya,
atau: yang takut kepada adzab-Nya walaupun mereka tidak dapat .

melihat-Nya, atau: yang takut kepada-Nya daram kesendirian yang
tidak borbaur dengan manusia.

Az-Zajjaj berkata, "Penalovilannya, bahwa peringatanmu itu
berguna bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Maka
seakan-akan engkau memperingatkan mereka, tidak termasuk orang-
orang yang tidak bergrura peringatan ini bagi mereka. seperti firman-
Nyq'1 ri n 3Ji A13y *1xa*u harrya memberi peringatan bagi
siapa yang tahtt kepadanya (hmi berbangffit).,, (es. An-Na?,i,aat
Pel: afl dan firman-Nya, JfL'o;$i(#'Pli 3;rnfiL
" sesungguhnya kamu harrya memberi peringatan trepadi orang-orang
y(mg mau mengilarti peringatan dan tahtt kcpada yang Maha
P emwah walaupun dia tidak melitnt-Nya." (es. yaasiin 

t3 6l : I I ).
Makna ''417'$$S(dan mereka mendirikan sharat)dan mereka

tidak dilengahkan oleh sesuatu pun darinya.

-;ir-Kl:-tZg gJ3;, (Dan barangsiapa yang mensucikan
dirinya, sesungguhrrya ia mensucikan diri untuk tcebaikan dirinya
sendir). ,l;qt adalah mensucikan diri dari noda-noda syirik dan
perbuatan-perbuatan keji. Maknanya: barangsiapa mensucikan diri
dengan meninggalkan kemaksiatan dan memperbanyak amal shalih,
maka sesungguhnya ia telah mensucikan dirinya, karena manfaatnya
khusus untuk itu, sebagaimana dosa orang yang berbuat dosa hanya
akan dibebankan kepadanyq bukan kepada orang lain.

J,mhur membacanya: Kx-ey &Fr;, sementara Abu
'Amr membacanya: rF.i- dengan metg-idgham-kan (memasukkan)
taa'kepada zoay.Ibnu Mas'ud dan Thalhah membacanya: ,Fit ui
,3r"j,F.
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iii fi Jt5 (Dan kepada Allah-lah kembali(ma)), bukan

kepada selain-Nya.

Pertama Allah $ menyebutkan, bahwa tidak ada seorang pun

yang memikul dosa orang lain. Kedua Allah menyebutkan batrwa bila

seorang yang berdosa merutnggil orang lain untuk memikulkan

dosanya, maka orang yang dipanggil itu tidak akan memikul dosanya

sedikit pun walaupun orang yang dipanggil itu adalah kerabatrya.

Ketiga, Allah $ menyebutkan, bahwa pahala ketaatan adalah khusus

bagi yang melakukannya, tidak ada sediki prm bagian darinya bagi

yang lainnya.

Kemudian Allah menyebutkan penrmPamaan tentang orang

mukmin dan orang kafir, Allah berfirman, i,*it a;l-C: (Dan

tidoHah samo orang yang b*a), yakni orang y,ng telatr diambil

indera penglihatanny\ Ut (dengan or(mg yang melihot), yakni

orang yang memiliki indera penglihatan. Atlah menyerupakan orang

kafir dengan orang buta, dan menyerupakan orang mukmin dengan

oraog yang dapat melihaL

3jJil;itG(ii (dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan

cahaya), yakni: dan tidak pula sarna antara kegelapan dan catraya

yang terang. Allah menyerupakan kebathilan dengan kegelapgn, darl

menyerupaka kebenaran dengan cahaya

Al Alfifasy berkata, "1 pada kalimat 33i{; (dengan cahaya)

d* 3A{; (dan tidak (puta) sama yang teduh) adalah tambahan.

Perkiraanny a: yyig&rt t y$g btfut +s.i\ui (dan tidaklah sama

gelap gulita dengan cahay4 dan tidak (pula) yang teduh dengan yang

panas)."
a

brSl adalah panasnya sengatan matahari. Al Akhfasy berkata,
*'yp.jlt tidak lain kecuali dengan matatrari siong, sedangkan iJiSJl di

malam hari." Ada juga yang mengatakan sebaliknya Ru'bah bin Al

'Ajjaj berkata, "'yyit adalah khusus yang terja.di pada malarn hari,
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sedangkan i1u.tt kfiusus yang terjadi di siang hari." Al Farra' berkata,
"i.9r3-1Jt hanya terjadi di siang hari, sedan gl<ar: b lr bisa terjadi di
siang hari dan di malam hari.' An-Nuhas berkat4 ..Ini yang lebih
benar."

Quthrub berkat4 * 3jA adalah pir @anas;, seaangmn fuf
adalah #t tai"g"l." Maknanya: Tidakrah sama antara teduh yang
tidak ada panas maupun gangguan di dalamny4 dengan panas yang
mengandrmg gangguzm. suatu pendapat menyebutkan, bahwa
maksudnya adalah pahata dan siksa.

3air 6mnasl disebut j9f sebagai ungkapan sangat mengenal
hal panas, kare,na tambahan bentuk kata menunjul&an tambatran
mal<rn

Al Kalbi berkata "yang dimaksud dengan fur uaaur, surgq
dan yang dimaksud dengan LiA uar/ru| nemka.,, .Atha. berkata,
"Maksudnya adalah teduhnya malarn dan matatrari siang.', 14.da juga
yang berpendapa! bahwa penggunaan lata^jamak i{iiri (gelap

sulrto dan lafaufi tuggal 33i <""n yo karena beragamnya macurm-
macam kebathilaq sedangkan kebenaran hanya satu.

Kemudian Allah & menyebutkan perumpamaan lainnya
tentang omng mukmin dan oran! kafir, Allah berfirman, ,$ii";--6
3ii'il1; @on tidak (puta) samet orang-orang/ang hiiup'*-il;;
orang yang mati)- Allah menyerupakan orang-orang beriman dengan
orang-orang yang hidup, dan menyerupakan orang-orang kafir dengan
orang-or.mg y^ttg mati. suatu pendapat menyebutkan, bahwa
maksudnya adalah penrmpamarm tentang orang-orang berilmu dan
orang-orang bodoh. Ibnu eutaibatr berkata" "{{rli (orang-orangnng
hidup) malsudnya orang-orang yang berakal, sedangkan ii\if
(orang-orang yang ma0 maksudnya orang-orang bodoh.,, eatadatr
berkata, "semua ini adalah perumpamaan. yakni: sebagaimana tidak
samanyo hal-hal tersebu! maka demikian juga tidak sulmanya orang
kafir dengan oftmg beriman.,,
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ll$-i }-';[fr'lL (Sesmgguhnya Allah memberikan

pendengaran kepada siapa yang dikehendoW-Nya) untuk mendengar,

yaitu dari para wali-Nya yang Allah ciptakan untuk surga-Nya dan

Allah tunjukkan untuk menaati-Nya

*r a i 6*,6tT1t <*m kamu sekali-kati tiada sanggup

menjadikan oran[ yang di dalam htbur dapat mendengar), yzlkni

orang-orang kafir yang kekufurannya telah mematikan hati mereka.

Yakni: sebagaimana orang yangmati tidak dapat mendengar, maka

demikian juga oraxg yang hatinya mati tidak dapat mendengar.

Jumhr:r membacanya: e?, dengan tar*tin, dan diputuskan

dali. idhafah. Sedangkan Al Hasan, 'Isa Ats-Tsaqafi dan 'Amr bin

Mainum membacanya dengan bextuk id@htglll.

J$$y!;liy (Kamu tidak lain honyaloh seorang pemberi

peringatan), yakni: engkau tidak lain hanyalah seorang rasul yang

me,mberi peringatan, ddak da kewajiban pun selain memberi

peringatan dan menyampaikan, sedang petunjuk dan kesesatan berada

di tangan Allah &.

6f\6Li (Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan

membanya kcbenaran). Kalimat SU,Ai"u berada pada posisi nashab

sebagi haat (keterungan kondisi dari Jb'il,-yakni: '&J (dalam

keadaan benar), atau haal dart maful, yakni: d2.i 1r""*u benar), atau

sebagai rza'r wrtuk mashdar yang dibuang, yakni: !;jr, r:;U 1u31

(pengutusan yang disertai dengan kebenaran), atau terkait dengan

Qio yut*it ',it *iU V-{i',r-1, ;ti1 riil{ (sebagai pembawa berita

gembira tentang janji yang benar dan sebagai pemberi peringatan

tentang ancaman yang benar). Yang lebih tepat adalatr sebagu na't

untuk masldar yang dibuang, dan makna 6i GemUawa berita

gembira) adalatr pembawa berita gembira bagi orang-orang yang ta'at,

dan pemberi peringatan bagi para pelaktr kemaksiatan
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3-$Qt€$'AeoV (Dan tidak ada suatu umat pun
melainkan telah ado padanya seorang pemberi peringatan), yakni:
tidak ada suatu umat pun dari umat-umat terdahulu kecuali telah
berlalu pula bersama mereka para nabi yang memberi peringatan
kepada mereka Di sini hanya disebutkan pemberi peringatan tanpa
menyebutkan pembawa berita gembir4 karena lebih letak dengan
konteksnya

Kemudian Allah menghibur Nabi-Nya_ # dan mengripurka
laranya, Allah o,-. b"{*^, @j 626-fi lKjfr 1;2$-"t.(oo,
jika mereka mendustakan kamu, marra sesungguhnyo orang-orang
yang sebelum mererra terah mendustakan (rasur-rasurnya)), yakni
trmat-umat terdahulu juga mendustakan nabi-nabi mereka.

4\i&; tr'E (kcpada meretra telah datang rasul-
rasulrrya dengan membawa mukjizat yang nyata), yakni mtrkjizat-
mdiizat vang jelas, nyatalagi terang jltj @ubur),yakni kitab-kitab
yang tertulis seperri lembaran-lembaran Ibrahim. $i$fg o*
kitab yang memberilcan penjerasan yang sempurna), seperti ra,rat

r!! a^termas.k bviit,sedangkan perangkaian ini karena perbedaan
pengertian walaupun intinya sirma. yang lebih tepat adalatr
mengkhususkan &4jr dengan mukjizat, ;.ilr a"ng* kitab-kitab yang
mengandung wejangan-wejangan, sedangkan +g.J adalah ytrry
mengandrmg syari, at-syari, at dan hukum_hukum.

W'"j(L'ti"j (Kemudian Atat adzab orang_orang yang
kafir). Bentuk zhahfu diposisikan pada posisi tersembunyi ,ntuk
menu4i*kkan pemyataan tentang tercelanya mereka dengan konotasi
lafazh penghubungnya, dan alasan pengadzaban itu tersirat dari
redaksi: # 6GKt @aka (itattah) bagaimatw (hebanye akibat
kcmwkaor-Ku), yakni: betapa hebatnya akibat kem,rkaan-Ku
terhadap mercka dan siksa-Ku bagi mereka
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Warasy membacanyai 6-j#, dengan menetapkan lno- pda
lafa/n r{i, tu*. dibaca w aslul -uup* w aqof. Penj elasan tentang ini
telah dipaparkan di muka.

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia
menshahihkannya, An-Nasa'i serta Ibnu Majah, dari 'Amr bin Al
Ahwash, batrwa Rasulullah S bersabda saat haji wada', 9r+ qr#rr- t 1l
e{.ti ,*3ll;'ti e{t ,* Uti a*'J,-!t ,#3 * 1 Qngattah seorans

pelaht kejalntan tidak melahtkon kcjaluton kccuali terhadq diriryn
sendiri. Orang tua Adak ditum koena melahtkmt kejahaan

terhadap anabtya, dan tidak pula ouk ymg melahtkan kejalmot
terhadap orang tuoryo).e

Sa'id bin Manshur, Abu Dau4 At-Tirmidzi, An-Nasa'u Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalm &ou*tya meriwaydran dai
Abu Ramtsab ia berkata, *Aku termgkat bersama ayahku menuju

Rasulullah S. Ketika aku melihd beliaq beliau bertanya ?fi €LiJ

(Ini onabtz?). Ayahku menjawab, 'Ya, de,mi Tuhan Ka'bah-' Beliau

bersabda, * ,#'li a*,sj*3-1 lfid (Ketahuitah balwo
sesungguhnya ia fidak dit** bila melahtkon kejahatan terhadqn4
don engkau juga tidok dinmnt bila melahtkan kcjahd@t

terhadapnya). Kemudian Rasulullah $ membacakan ayat W3i{;
,;Art- (Dan orang-orang ywtg berdosa tidak alcan memihtl 

-dosa

orang lain).-r@

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu'Abbas
mengenai firman-Ny u, f&'4#{ W dyt'i:d'e * (Dor jika
seseorang yang berat dosarrya memanggil (orang lain) unnk numihl
dosanya itu tiadalah akan dipifulkan untulmya sedikit pnr), a
berkata, "Bila ia memiliki dosa, maka tidak akan menemukan seomng

pun yang mau membawakan dosanya sedikit pun."

e Shahih,Ahmad Qlag$;Ibnu lrfiajah (2669) de At-Tirmidzi (30t7).

'w Shahih,Abu Daud (21495); An-Nasa'i (SB5) dan Ad-Darimi(?J2fi).
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garis-garis pafih dan merah yong beraneka macaftrwarnanya dan

ada (pula) yang hitonpekol Dan demikian (pula) di antara

manusia, binatang-binotang nulata dan binatang-binatang ternah

ada yang bermacam-mocatn warnanya (dan ienisnya).
Sesungguhnya yang takat kepadaAllah di antara hamba-hamba-

Nyo, hanyalah ulamo SuwgguhnyaAllah Maha Perkosalagi

Maha Pengampun Sestmgguhnya orang4rang yang selalu

menbaca kirab Allah fui nundirilcan shalat dan menoJkahkan

sebagian dari rezeki yang Kani anagerahkan kepada mereka

dengan diam4iam dan terutg.-terangan, meteka itu mengharapkan

perniagaan yang tidah okan mcrugi agar Allah menyemparnakan

kepoda mereka pahala mercha dan menambah kepada mereka dari

harunial,{yo- Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Mensyukari Dan apa yong telah Korri wahyukan kepodamu yaitu
Al-Kitab (Al Qur'an) ilalohyang benar, dengan membenarkan

lsitab-kitab yang sebelwnryru Sesunggultnya Allah benar-benar

Maha Mengetahui lagi Moha Melihat (keodaan) hanba-hamba-

Nya Kemudian Kilab iluKomiwariskon hqada orangqrongyang
Kart pilih di antara hamba-hamba KCIrri lalu di antara mereka ada

yong menganiaya dirimseka sendirt dan di antara mereka ada

yang pertengahan, dan di antaro mereka ada (pala) yang lebih

dahalu berbuot kebaikan dengan izinAllalr. Yang demikian itu
adalah karunia yang orrrtt besan (BaS, nureha) surgo 'Adn, mereka

tttosuk ke dalamnya, di dolarurya ruerefu diberi perhiosan dengan

gelang-gelang dari emas, dan dengan nuditra, dan pahaian mcreka

di dalarutya adalah sutera Dan mereka berkata, 'Segala puji bagi

Alhhyang telah menghilanghan duka cita dari kaml
Sesungguhnya Tuhan fomi benar-benar Maha Pengampun lagi
Maha Mensyukurl Yang mcnempatkan hami dalam tempat yang

kekol (surga) dari karunia-Nya; di dolarurya kami tiada merasa

klah dan tiada pula merosa lesu'.' (Qs. Faathir [35]: 27AS)
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Ke,mudian Allah I menyebutkan bentuk lainnya dari

keluasaan-Nya yang dahsyat dan benhrk lainnya dari maktrluk-

makluk-Nya ynng hebat. Allah berfinnan, ';11 lfiaof*"n kamu

melihat), Hitab ini untuk Rasulullah $ atau setiap yang layak

baginya aC lAf'q dJf ifi'"6 (bahwasanya Attah menurunkan hujan

dori langit). Penglihatan ini adalah penglihatan hati, yakni: tidakkah

engkau mengetahui. !1U.r"rtu ism dan Htabar-nyamenempati posisi

iln mafut. 4rg;1i (alu Kami tasitkan dari hujan itu), ya?,ai

dengan air itu. Intinya di sini adalah menunjukkan kesempunraan

pemeliharaan yang dilakukan dengan penciptaan yang sangat hebat.

Mowtrub-tya $:6G\A (yang beranekn macam jenisnya)
'karena sebagai penyifatan i; (buah-buahan). Yang dimaksud
dengan 6tili adalah ii*{g gu;Si 6erbagai jenis dan macamnya),

yakni sebagiannya puti[ sebagian lagi merah, sebaglan lagi kuning,
sebagian lagi hijauh, dan sebagaian lagi hitam.

u':+.)(d('6 @* di ottma gurrung-gmrung itu ada gmis-
gmis).3ii.ir aaaah bentuk jamak dad 63*, yuitu &,Fr gahn). Al
At<fifasy b€rkat4 *Jika itu jamak dari Lr6, tentu dikatakan: 't'&,

dengan dlwnnah pada jiim dan daal, seperti halnya ?i fu':r"."
Z;.thair bertata,

t3t+l ,r#t 'rx;. &ij tG fe s', ,13L, '€-1,iK

"Seoldh-olah itu adalah luka bakar yang bergaris-garis pada pipi

yang terkadong merambah dan menyertnk setelah musim panas."

Ada juga yeng berpendapa! batrwa 3f+ir adalatr iliir
(potongan), diambil dari ;,gllt b'tJ, yang artinya r&;tJt &.Li lacu
memotong sesuatu). Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Bahr. Al
Jauhari berkata, "834jt adalah garis-garis di punggrmg keledai yang

menyelisihi wanra bulunya" 6loir 5"ga berarti b.Pt (cara; jalan),

bentuk:amaknr 3l* dan 
"lr:*.
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Al Mubarrad berkata *?'J|adalah jalan-jalan dan garis'garis."

Al Wahidi berkata, "Serupa inilah yang dikatakan oleh para mufassir

dalam menafsirkan lafazh 3i*ir.' Al Farra' berkata, *Yaitu jalan-jalan

yang terdapat di gunung-gulung seperti trat-urat yang tampak putih,

hitam dan merah." Benfirk tunggalnya: i.r*. Maknanya: Bafiwa Allah

$ mengabarkan tentang jalan-jalan di pegUnrurgan, atau garis-garis di

peguungan, bahwa sebagiannya berwarna putih, dan sebagian lagi

berwanra meralr, dan itulah makna firman-Nya, '"gi 315 I
qtfr @ufih dan merah yang berorcka macom warnanya)'

Jumtn, membacanyr, t!11, dengan dhammah pada iiim darr

fatlwh pada daal. Az-Ztfrfr membacanya dengan dhammah pada

keduanya t3r+] yaitu bentuk jamak dari iir-g. Diriwayatkan juga

darinya, balrwa ia membacanya detgatfathah pada keduanyali';lr.\,

namun Abu Hatim menolaknyq seSentara yang lainnya

membenarkannyq dan ia mengatakao, 
*3li.Jt adalah jalan yang terang

lagi jelas."

'"i,}fi (dan ada (pula) yang hitam pekat), yaitu yang

berwama r*g-ut hitam pekat yang menyerupai warna burung gagak.

Al Jauhari berkata, "Anda mengatakan, *;';J fn'** pekat),

artinya sangat hitam. Dan bila anda mengatakan "tt +-lV, artinya

anda menjadikan lafa^33i sebagai badol (pengganti)lata^ (a1t?'"

Al Farra' berkata, *Pada redaksi ini ada kalirnat yang didahulukan dan

di belakangnya penyebrtannya, frkimannyat (31Vi$5 (d"n ada

(pula) yang hitam pekat). Karcna biasanya dikatakan ** iil aan

jarang sekali dikatakan \'il t-a'l."

Kalimat Qy*l ,3G (beraneka macam warnanya) sebagai

sifat untnk riji. pan kalimat a.{;u (dan ada (pula) yang hitam

pelrat) di-'athf'kan kepada r';+,'dengan makna: Dan di antxa

guung-gunung itu ada garis-garis yang berwarna putih dan merah,

dan di antara gunung-ggoung adajuga yang berwarna pekat dengan

safu warna, yaitu hitam. Atau: dengan warna hitam, dengan makna:
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dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis yang berwarna putih,
merah dan hitam. suafu pendapat menyebutkan, bahwa in di-,athf-
kan kenada h, o^harus diperkirakan adanya mudhafyangdibuang,
yang letaknya sebelum lafazh 133, yaknr.: )b ,\ lUj,;y.e @an-i
antara gunung-gunung ada yang bergaris-garis), karena bergaris-
garisnya itu disebabkan berbedanya wama sebagiannya.

'itl JE? r;iitj +61:ti3,$i 6J (Dan demikian (puta)
di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang
*Iy: ada wng bermacam-macam warnanya (dan jenisnya)). Lata^oy2 sebagai sifat dari maushuf yang dibuang, yakni: dan di
antaranya ada jenis, atau: macam, atau sebagian yang bermacarn-
macam wanunyq ada yang merah, hitam, putih, hijau dan kuning. AI
Farra' berkta, "yal.,ri bent,k yang bermacam-macam seperti
beragamnya buah-buahan dan gunung-gunung.,, Allah &menyebutkan beragamnya wama .ut,k hal-hal ini, karena karena
perbedaan itu menunukkan bukti pagring agung tentang kekuasaan
Allah dan dan kehebatan ciptaan-Nya.

Malma 64K (demikian (pula)), yakni beragarn seperti
beragamnya itu. Ini adalah sifat untuk mashdar yang dibuang,
perkiraannya: bermacam-macam warnanya dengan keberagaman
seperti demikian. yakni seperti beraganrnya gunung-g**g a*,
buah-buahan.

Az-Z;*rart membacanya: yt5i)t5, dengan takhfrf pada baa,
[tanpa tasydid]. Ibnu As-Sumaifi , membacanya: r4jtit

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa 4yK@r*ikian (puta))
terkait dengan yang seterahnya, yakni: seperti hujan dan pengh ayatarr
terhadap makhluk-makl.k Allah serta keberagam;"r" itulah
takutnya para ulama dari antara para hamba-Nya kepada Allah.
Pendapat ini dipilih oleh Ibnu'Athiyyah. pendapat ini tertolak, karena
apa y^ng setelah uSl tiaar< berpenganrh terhadap yang sebelumnya.
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Pemaknaan yang raiih adalah yang pertarnq dan waqaf pada lafaz.h

4!K"a"tah waqafyang semP na.

Kemudian dimulai lagi tedaksi, yang mana Allah &
mengabarkan dengan finnan-Nya, Wi DG ,6t r{i-61,
(Sesungguhnya yang tahtt trepada Atlah di antara hamba-hamba-Nya,

hanyalah ulama).Atau ini merupakan kelanjutan dari firman-Nyq ff!

st&61a-txi j$ *Sesunggubrya yans dapat *amu beri

prrtngoton hanya orang-orang yang tahtt kcpada adzab Tuhanrrya

(sekalipun) mereka tidak melihat-Nya;'(Qs. Faathir [35]: l8), dengan

makna: Sesungguhnya y"ng takut kepada Allah & dalam keadaan

tidak metihat-Nyq hanyalah orang-orang yang mengetahui'Nya

beserta sifat-sifat-Ny a yzlrlg mulia dan perbuatan-perbuatan-Nya lang

indah.

Yang pasti, bahwa di dalam ayatini Altah & tetatr menetapkan

batrwa orang-orang yang takgt kepada-Nya adalah oftIng-orzlng yang

mengetahui-Nya.dan kehrasaan-Nya'

Mujahid berkata, "sesunggtrhnya orang alim adalah oftIng

yang takut kepada Allah &."

Masruq berkata "cukuplah takut kepada Allah sebagai standal

ilmu, dan culnrplah keterpedayaan sebagai ukuran kebodohan. Karena

itu, orang yang lebih mengenal Allahpaka dialah yang paling takut

kepada-Nya."

Ar-Rabi' bin Anas berkata "Orang yang tidak takut kepada

Allah, makadiabukan ortlng alim."

Asy-Sya'bi berkata "Orang alim adalah orang yang takut

kepada Allah.'

Alasan didatrulukannya penyebutan maful, karena posisinya

adalah posisi yang membatasifa'il, sebab kalau maful'nyadisebutkan

betakangan maka artinya akan terbalik.
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'IJmar bin 'Abdul 'Aaz membacanya dengan rafa' pada

latazjn'air aan me-nashab-kan;uiiir. Qira'ah ini juga diriwayatkan dari
Abu Hanifah. Disebutkan di dalam Al Kasysyaf, "Dalam qira'ah ini,
maka 'takut'-nya adalah ungkapan pinjaman. Maknanya: bahwa Allah
mengagunglcan mereka seperti orang yang takut mengagungkan orang
yang ditakutinya."

Kalimat ,#:oi6l6L (Sesungguhnya Ailah Maha
Perlrasa lagi Maha Pengampun) sebagai keterangan kepastian adanya

rasa takut itq karena hal ini menur{ukkan batrwa Allah-lah yang akan
menhukum atas kemaksiatannya dan Dialatr yang mengampuni para

hamba-Nya yang bertaubat kepada-Nya.

fiiK-<rjy-ir$tirt (sesungguhnya orans-orans yans
selalu membaca kitab Allah), yakni selalu membacanya dan
mendawamkannya. Yang dimaksud dengan Al Kitab ini adaratr Al
Qur'anul Karim, dan tidak ada alasan bagi yang mengatakan batrwa
maksudnya adalah salatr jenis kitab-kitab Allah.

tji$lVGV 
(dan mendirikan stwtat), yakni mengerjakannya

pada waktu-waktunya dengan menyempurnakan rukun-rukun dan
bacaan-bacaannya.

'r4rfi fu ;ti| 11. W (dan m e naflrah trnn s e b agi an dar i
rezeki yang Kami anugerahkan kepada merelw dengan diam-diam
dan terang-terangan). Ini mengandung anjuran untuk berinfak
semampunya Bila bila dilakukan dengan diarn-diam maka itu lebih
utama, tapi bila tidak maka tidak apa-apa juga dilakukan secaxa

terang-terangan, dan hendalarya tidak terhalangi oleh dugaan bahwa
itu adalah riya'. Bisa juga yang dimaksud dengan j.LJr (diarn-
diam/sembrmyi-sembunyi) ini adalatr shadaqatr sunah, dan yang
dimatcsud dengan r*,Xit an) adalah zakatwajib.

Kalirnat 3# ;r',J9.61r_ (neretra itu mengharapkan
perniagaan yang'tidok akan merugi) berada pada posisi rafa' karena
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sebagai Htabar i!, sebagaimana yang dikatakan oleh Tsa'lab dan

yang lainnya. Yang dimaksud dengan pemiagaan ini adalah pahala

ketaatan. Makna 3t d O*S tidak akan merugi), tidak akan celaka

dan tidak akan binasa. Kalimat ini merupakan sifat untuk t;-Q-

(perniagaan), dan pemberitahuan tentang harapan mereka terhadap

pahala atas apa yang mereka lal$kan setara dengan kedudukan janji

akan diperolehnya harapan mereka

Laam pada kalmat |6A;#A (asar Attah

menyempurnakan tcepada mereka pahala mereka) terkait dengan rJ

34 Uang tidak akan merugi). tvlaknanya: bahwa tidak akan merugi

karena Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala amal-amal

shalih mereka. Ayat ini senada dengan ftmao Allah S[, <riieft
4#,i i+ii ;{'A i$-fi Itr;3i iJ*3 1}3r"'Adapun orans-

orang yang beriman dan berbuat amal slulih, mala Allah alcan

menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk merekn

sebagian dori karunia-Nya." (Qs. An-Nisaa' [a]: 173).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa laam tersebut terkait

dengan kalimat yang dibuang yang ditunjultcan oleh konteks

redaksinya, yakni: #9.;{t t*3 (mereka melalarkan itu agar Allah

menyempurnakan kepada mereka).

Makna ,*$,i,i1;'--;,-) (dan menombah trcpado mereka

dari lrarunia-Nya), bahwa Allah memberikan tambahan atas patrala

amalan-amalan mereka.

Kalimat t:aS'3j,7 fiy (Sesunsguhnva Allah Maha

Pengampun lagi Maha Mensythtri) menrpakan alasan tentang apa

yang telah disebutkan, yaitu penyempumaan pahala dan penambahan.

Yakni: Maha Pengampun bagi dosadosa merek4 lagi Matra

Mensyukuri ketaatan mereka. Ada juga yang berpendapat, bahwa

kalimat ini berkedudukan sebagai ktabar 'oy, a* Wtu 6H
berada pada posisi nashob sebagai hoat (keterangan kondisi).

Pendapat yang pertama lebih tepat.
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;{rtr 4{CJct55 <o"" apo vans tetah Kami wahyiran
lrcpadamu yaitu Al Kitab), yakni Al Qur'an. Pendapat lain
menyebutkan, bahwa itu adalah Lauh Mahfuzh, dengan anggapan

batrwa U di sini adalatr tab'idhiyyah (menunjukkan bagian), atau

sebagai mubtada'. Sementara kalimat b;ft";^ Qtulah yang benar)
sebagai lchabar dari maushul. Kalimat {i1 ig$tl (dengan
rnembenarlran kitab-kitab yang sebelumnya) berada pada posisi
nashab sebagai haal Q<eterangankondisi), yakni: sesuai dengan kitab-
kitab terdalrul". UW "DEfr\L (Sesungguhnya Ailah benar-
benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (trcadaan) hamba-
hamba-Nya), yakni meliputi segala unnan mereka.

$+A$LJ cr-!'i$lg$'i (Kemudian Kitab itu Kami
warislran kcpada orang-orang yang Kami pilih di antara homba-
homba Kami). Mafut pertarna a,an V$adalah maushul ti-jU, a-
maful keduanya adalah ,(;$t. Didatrulukannya penyebutan maful
kedua karena memaksudkan pengagungan Al Kitab. Maknanya: p
eg.J 6:V iy;,L$Ua U$ rr:fi (Kemudian Kami wariskan kepada
orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami Kitab itu),
yaitu AI Qur'an. Yakni: Kami tetapkan dan kami tentukan, bahwa
Kami mewarikan kepada para ulama dari umatnu, wahai Muhammad,
Kitab yang Kami turunkan kepadamu ini.

Makna (# adalah t jiit Ga*i pitih). Tidak diragukan
lagi, bahwa para ulama umat ini dari kalangan para satrabat dan
generasi setelah mereka, telah dimuliakan Allah atas semua hamba"
dan menjadikan mereka sebagai umat pertengatran agar mereka
menjadi para sakti atas manusia. Dan Allah memuliakan mereka
karena mereka adalah umatnya sebaik-baik nabi dan penghulu
manusia

Muqatil berkatq "Yakni Qur'an Muhammad Kami jadikan
kepada orang-orang yang Kalni pilih di antara para hamba Kami.,,
Pendapat lain menyebutkan, batrwa malananya: Kami mewariskannya

342 TAFSIR FATHUL QADIR



dari umat-wrmt terdahulq yakni: Kami menangguhkannya dari

mereka, dan Kami memberikinnya kepada orang-orang yang Kami

pilih. Pemalaraan yang pertama lebih tepat.

Kemudian Allah & merrbagi orzmg-orang yang mewarisi

Kitab-Nya dan dipilih-Nya dari antara para harnba-Nya menjadi tiga

golongan. Allah befirman" .4=i11)L;i:; (latu di antara merelw

ada yang menganiaya diri mereka sendiri). Banyak atrli ilmu yang

kesulitan menafsirkan makna ayat ini, karena Allah S menjadikan

orang yang menzhalimi dirinya sendiri termasuk dalam pembagian ini,

- padahal Allah telah memilih mereka dari antara para hamba-Nya, lalu

bagaimana Allah memilih orang yang menzhalimi dirinya sendiri

termasuk di antara mereka yang dipilih-Nya? Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa pembagian ini ke,rnbali kepada para hamb4

yalcni: Diantara para hamba Kami ada yang menztralimi dirinya

seudiri, yaitu orang kafir, dan dhamir pada kalimat fiLi- (mereka

masuk ke datamnya) kembali kepada '^;rj?$rung pertengahan) dan

.?gL,bF- tv""s tebih datrutu berbuot kebaikan).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

'?ang menganiaya diri sendiri" adalah yang kurang dalam arnalnya,

yaitu yang menangguhkan pedntah Allah. Dan bukanlah hal yang

utama pewarisan Al Kitab dipelihara de,ngan pemeliharaan yang

seksama berdasarkan firman-Nya, #t$3L-e;;'e'fr
"Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang

mqemisi Taurat." (Qs. Al A'raaf pl: 169). Pendapat ini perlu diberi

catatan, mengingat orang yang menganiaya dirinya sendiri tidak cocok

dengan pemilihan tersebut.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa orang yang menganiaya

dirinya sendiri adalah yang melakukan dosadosa kecil. Pendapat ini

diriwayatkan dari 'Umar, 'Utsma& Ibnu Mas'ud, Abu Darda dan

'Aisyalu dan inilah pendapat ya+grajih, karena melakukan dosa-dosa

kecil tidak menafikan pemitihan tersebut, dan tidak menghalangi
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tercakupnya pelakunya ke daram golongan orang-orang yang masuk
surgq yang di dalamnya mereka diUeri perhiasan dengan gelang-
gelang dari emas dan seterusnya. Alasan dinyatakan menganiaya
dirinya sendiri, karena mengurangi pahala amalnya akibat melakukan
dosa-dosa kecil yang kemudian diampruri itu. sebab bila ia mengganti
dosa-dosa kecil ifu dengan ketaatan, tentu ia akan memperoleh pahala
yang besar untuk dirinya.

Pendapat lain menyebuktan, bahwa orang yang menganiaya
dirinya sendiri adalatr yang melakukan dosa-dosa besar.

Selanjutnya paru urarna saraf berbeda pendapat mengenait' zo)
penafsiran -r-;;;; (yang pertengahan) dan gg\?r1p Oang t?bih
dahulu berbuat kebailcan).'Ikrimah, eatadah dan-Adh-Dhahhak
mengatakan, batrwa & Qtang pertengahan)adalatr orEmg beriman
yang melaknkan kemaksiataru sedangkan *n $bp oang teoitt
dahulu berbuat kebailcan) adalah yang bertakwa ,""u* muflak.
Demikian juga yang dikahkan oleh Al Farra..

Mujahid berkata dalam menafsirkan ayat iri, " illy :i1
-r;tr (alu di antara merera ado yang menganiaya diri mererra
sendiri) yaitu golongan kiri, Ur;:A; @an d! antara mereka ada
yang pertengahan) yaitu golongan kanan, ,>61:U,bg #; (dan di
antora mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuai kcbaitran).yunt
yang mendahului manusia lainnya,,

AI Mubarrad berkata, "'s',!iiir (yang pertengahan) adalah yang
memberi hak dunia dan memberi hak akhirat.,,

Al Hasan berkata, "t rj4';W (yang menganiaya dirinya
sendiri) adalah yang kebtrrukannya lebih banyak daripada
kebaikannya- j' a'ir oang pertengahan) adalah yang kebaikan-
kebaikaonya sama dengan keburukan-keburukannya. Sedangkan ltlJtgt#JiryOang lebih dulu berbuat kebaikan) adalah yang kebaikannya
lebih banyak daripada kebunrkannya.,'
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Muqatil berkata, * a;3.ilrfur lyang menganiaya dirinyasendiri)

adalah ahli tauhid yang melicukan dosa-dosa besar. '.r;iit (yang

pertengahan) adalah yang tidak mela*ukan dosa besar. Sedangkan

qt*+)\,htaJr Oang lebih dulu berbuat kebaikan) adalah yang lebih

dulu melakukan amal-amal shalih."

An-Nuhas menceritakan" bahwa 9=';1'S;LX (yang menganiaya

dirinya sendiri) adalah pelaku dosa bbsar , 'l-oiiit (yang pertengahan)

adalah yang tidak berhak mendapat surga dengan kelebihan

kebaikannya atas keburukannya, sehingga surga 'Adn hanya dimasuki

oleh orang-oranB yang lebih dulu berbuat kebaikan, tidak ada selain

mereka. Ia pun mengatakan, "Demikian pendapat para ahli tazhar,

karena dhamir dalarn hakikat pandangan lebih tepat urtuk yang

berikutnya."

Adh-Dhahhak berkatq 'Diantara mereka ana yang

menganiaya dirinya sendiri, yakni: di antara keturunan mereka ada

yeng menganiaya dirinay sendiri."

sahl bin .Abdullah berkata, "Yang lebih dulu (berbuat

kebaikan) adalah orang alim, yang pertengahan adalah yang belajar

ilmrl se.dangkan yang menganiaya dirinya sendiri adalah orang jahi."

Dzun N,n Al Mishri berkata, *a-iitil&r (;rang menganiaya

dirinya sendiri) adalah yang berdzikir kepada Atlah dengan lisannya

saja. iyoii,eir Oang pertengalran) adalah yang berdzikir dengan hatinya.

Sedangkan gYP\&tJr (yang lebih dutu berbuat kebaikan) adalah

yang tidak pematr melupakan-Nya."

Al Anthaki berkata, "a-jdir.6Jdilr (5rang menganiaya dirinya

sendiri) adalatl yang mengucapkan perkataan-perkataan yang baik.

i r.:id1 Oang pertengahan) adalah yang melalcukan perbuatan-

perbuatan yang baik. sedangkan flt#tJl\bgJt (yang lebih dulu

berbuat kebaikan) adalah yang memiliki kondisi-kondisi yang baik.'
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Ibnu 'Atha' berkata, *a-Jflprltr 
6rang menganiaya dirinya

sendiri) adalah yang mencintai Allah demi keduniu*r. '4ili1 (yang

pertengahan) adalah yang mencintai Allah demi baiknya akibat.

Sedangkan gt*4\&,Jr (yang lebih dulu berbuat kebaikan) adalah

yang menggugukan keinginannya dengan keinginan yang benar."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa $iJ&' (yang

dirinya sendiri) adalah yang menyembah Allah karena

takut ne,raka t r.i,il'ir (yang pertengahan) adalah yang menyembah

Allah yangmengharapkan surga. Sedangkan qtfl\&rlJr (yang lebih

dulu berbuat kebaikan) adalah yang menyembatr Allah bukan karena

sebab apa prm.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa #.il&t (Yang

menganiaya dirinya sendiri) adalah yang mencintai diriny". 'tt4iit
(Yang pemengahan) adalah yang mencintai agarnanya. Sedangkan

gt#f\&rJr Oang lebih dulu berbuat kebaikan) adalah yang

mencintai Tuhannya.

Ats-Tsa'labi dan yang lainnya menyebutkan banyak sekali
pendapat mengenai ini, dan tidak diragukan lagi, bahwa makna-makna

s@,ara bahasa tentang 1=;'1 p;LX gang menganiaya dirinya sendiri),
3 r*iilt(yangpertengahan) dmgtflg !;rJr(yang lebih dulu berbuat

kebaikan) cukup diketatrui.

Sebutan #. iS.Ut (yang mengaiiaya dirinya sendiri) bisa

karena tidak mengambil bagiao yang baik dan menyia-nyiakan
kebaikan, sehingga orang yang tidak memperbanyak ketaatan berarti
telah menganiaya dirinya sendiri karena ia kehilangan banyak patrala,

walaupun ia nelaksanakan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnys

dan meninggalkan apa-apayang Allah larang baginya. Dari segi ini ia
mernang t€rmasuk orang yang dipilih AUah dan termasuk ahli surga,

sehingga tidak ada kejanggalan dalam ayat ini. Termasuk dari
pengertian ini adalah ucapan Adam: (3rlW(jj "yo Tuhan kami,

kmni telah menganiaya diri kami sendiri." (Qs. Al A'raaf l7):23), dan
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perkataan Yunus: <artig, A irL $l *Sesungguhnya aht adalah

termasuk orang-orang yong zlnlim." (Qs. Al Anbiyaa [21]: 87).

Makna i gi'ir (Yang pertengahan) adalah yang pertengahan

dalam unuan agama, tidak condong kepada sisi berlebihan dan tidak

condong kepada sisi yang sangat kurang. Ini termasuk ahli suga.

Sedangkan qtf;Jr\&,Jr (yang lebih dulu berbuat kebaikan) adalatr

yang mendahului orang lain dalam uflrsno-rrusanagama, dan ini
adalatr golongan terbaik di antara ketiga golongan ini.

Sebagian orang mempertanyakan didatrulukannya penyebutan

gal;SW (yang menganiaya dirinya sendiri) daripada penyebutan

l gl,it"J|l Oang pertengalran), dan didahulukannya penyebptan ini
daripada penyebutan gt$\&u-Jr Oang lebih dulu berbuat

kebaikan), padahal 'r"#a'ir (yang pertengahan) lebih utama daripada

#. 'd$dlt(yang menganiaya dirinya sendiri), dan,/t#it ,lr3Jl (yang

lebih dulu berbuat kebaikan) lebih utama daripada mereka. Suatu

pendapat menyebutkan" bahwa didahulukannya penyebutan ini tidak

mengindikasikan derajat kemuliaan, sebagimana pada firman-Nya {
';,;fi g'V)31Jj/,tg;5-"Tiadasamapenghuni-penghuninerako

dengan penghuni-penghuni surga." (Qs. Al Hasyr [59): 20) dan ayat-

ayat lainnya yang seperti itu, yaitu yang di dalamnya disebutkan

golongan yang buruk lebih dulu sebelum penyebutan golongan yang

baik, atau lebih dulu menyebutkan yang kurang utama sebelum yang

utama-

Pendapat lain menyebutkan" bahwa didahulukannya

penyebutan yang demikian di sffi, karena orang-orang yang

pertengahan lebih sedikit bila dibanding dengan para pelaku

kemaksiatan, dan orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan lebih

sedikit bila dibanding dengan kedua golongan itu, maka yang lebih

banyak disebutkan lebih dulu daripadayang sedikit.

Pendapat yang pertama lebih mengen4 karena jumlah yang

banyak tidak mengharuskan penyebutan lebih dulu. Ada juga
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pendapat-pendapat lainnya mengenai alasan didahulukannya
penyebutan itu daripada ini, selain yang telah kami kemukakan,
namun tidak perlu berpar{ang lebar memaparkannya di sini.

Kata penuqiuk AY (Yang demikian ,tu) menunjukkan
kepada perwarisan Al Kitab dan pemitihan. Ada j,rga yang

berpendapat bahwa. ini mentrqiukkan kepada lebih dulu berbuat
kebaikan. Pendapat yang pertama lebih tepat. Kata ini sebagai

mubtada', dar- khabar-nya adalatr l?=rfi J:;:;rt'j (adalah karunia
yang anat besar), yakni karunia yang tidak terukur kadamya karena
sangat besar.

Mafu'-nya 
93L Lg (BaSt merelca) surga ,Adn) karcna

sebagai mubtada', dan kalimat setelalrnya adalatr Htabar-nya. Atau
karena sebagai badat aan JS$ (kmunia), karena ketika ia menjadi
sebab diperolehnya pahala maka ia menempati posisi akibat.
Berdasarkan pengertian ini, maka kalimat W- (mereka masuk ke

dalamnya) sebagai kalimat permulaan. Telatr kami kemtrkakani bahwa
dlumir pada (;€,:i-kembali kepada ketiga golongan tadi, sehingga
tidak ada alasan untuk membatasinya hanya pada golongan yang
terakhir.

Taid bin Hubaisy dan At-Tirmidzi membacanya: fi+, dul"*
bentuk kata tunggal. Al Jahdari membacanya: gtb, dengan nashab
karena isytighal. Abu Al Baqa' membolehnyu LtrL sebagai Hnbar
kedua dari kata penunjuk tdllsl. Abu .Amr membacanya: WiSi-,
dalam bentuk bina'lil maful.

Kalimat 'Jj?- (merela diberi perhiasan) sebagai Htabar
kedua dari gi L{ (surga 'Adn), atau sebagai haat yang
diperkirakan, yaitu dari t)r # -'ityl 9ai (wanita itu mengenakan
perhiasan - maka ia adalatr pemakai perhiasan). Ini mengisyaratkan
pepahya masuk, karena bila pengenaan perhiasan di luar strga maka
akan menanggutrkan masuknyq namun karena Allah mengatakan:
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WitiS- @i dalamnya merela diberi perhiasan), maka ini

mengisyaratkan bahwa masuknya mereka ke surga sangat cepat.

$i e. oF r. (dengan gelory-gelang dati emas)' u. v*'e
pertama adalah tab'idhiyyah (menurfukkan bagian), sedangkan yang

kedna bayan$ryah (menerangtan), yakni: mereka diberi perhiasan

benrpa sebagran gelang-gelang yang terbtrat dari emas. irrr'li adalah

benttrk j amak dan ?rt n yan g merupakan j amak dar.')W (gelang).

Manshub-"ya $lJ (dan dengan mutioa) karena di-'athfyva

kepada posisi iF A<*ngwt gelan-g-gelans)-Ini dibaca juga dengan

j or lrzrern dt- Whf-l.ankepada .rii 1emas1.

?;Q.FrQj <a"" pqfrilan mereka di dalamtrya adalah

sutera). Penafsiran ayat ini telah dipaparkan secara gambalang di

dalam surah Al Hajj.

'djJt G;;n ctri ;y33J$gS (Dan mereka berkata, 'segata

ptji bogi Atlah yang telah menghilangkan &tka cita doi kani).

Jnmhur membacanyu; tfi, dengan dvfathah (pada haa' dan zay)'

Sementara Janah bin Hubaisy mernbacanya dengan dhommah pada

baa' dan suhtn pada zaay totsJt]. Maknanya: mereka mengatakan

perkataan ini ketika mereka memasuki surga. Qatadah b€rkat4

"(Yakni) duka cita kematian." 'Ikrimah berkata "(Yalmi) dgka cita

perbuatan-perbuatan burulq dosadosa dan ketakutan akan ditolaknya

ketaatan." Al Qasim berkafia, "(Yakni) dl*a cita hilangnya

kenilmatan dan ketakutan akan akibat yang btruk.' Pe,lrdapat lain

menyebutkan, bafuwa maksudnya adalah dtrka cita kengerian Hari

Kiamat. Al Kalbi berkata, "(Yaihr) perkara Haxi Kiamat yang

membuat mereak berduka cita sewakhr di druria." Sa'id bin Jubair

berkata, "Duka cita di dunia" Ada juga yang mengatakan. "Duka cita

kehidupan."

Az-Z-a$aj berkata, *Allah menghilangkan segala duka cinta

ahli surga yang pernah mereka alami semasa hidup dan sqat
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pengembalian." Ini pendapat yang paling rajih, karena betapa pun

indahnya kehidupan dunia namun tidak terlepas dari kesulitan dan

kenrmitan sshingga banyak terjadi kedukaan, terutama bagi orang-

orang yang beriman, karena mereka selalu merasa takut terhadap

ad?ab Allah dan mengkhawatirkan siksa-Nyq dan tidak tenang hati

dalap setiap waktu apakah nmal mereka diterima atau ditolak, serta

selalu mewaspadai akibat buruk dan akhir hidup yang buruk.
Kemudian kedukaan dan kesedihan mereka terus berlangsung hingga
mereka memasuki surga. Sementara para pelaku kemaksiatan,

walaupun selama nafas masih jauh dari keronggongan mereka di masa

hidup di dturia yang merupakan negeri yang penuh tipu daya, dan

mereka melupakan negeri abadi dalam hidup mereke maka ketika
mereka menghadapi kematiaq sangat memuncaklatr kesedihan dan

duka cita mereka karena musibah ini, karena mereka semakin dekat

kepada kedudukkannya di akhirat Kemudian ketika nyawa mereka
telah dicabut dan ditampakkan kepada mereka keburukan-keburukan
yang akan menjadi balasan atas perbuatan-penrbatan mereka, maka
semakin bertambahlah kesedihan dan kedukaan mereka Jika
kemudian Allah berkenan mengampuni mereka dan memasutkan
mereka ke surga, maka Allah telah menghilangkan duka cinta mereka
mereka dan menghilangkan kesedihan mereka.

3K:, 3;itl gj 6L (sesungguhnya Tuhon kami benar-benar
Maha Pengampun lagi Maha Mensyfuri), yakni mengamprmi siapa
yang durhaka terhadap-Nyq lagi mensytrkuri siapa yang menaati-Nya.

.Mt e,'11GItjt1'ffJ ef, (yang menempatkan kami datam
tempat yang kelel (surga) dari kmunia-Nya), yalori tempat tinggal
yang ditempati secara abadi dan tidak pindah lagi darinya, sebagai

kanrnia dan ratrmat dari-Nya.

+;tQ-%-{ (di dalamnya kami tiado merasa telah), yakni
di dalam surga kami tidak mengalami lelah, letih maupun kesulitan
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lainnya l$We3-l: <ao" tiada pula mcrasd lenr), yaitr lelah

karena letih dan lemah dari kerja keras.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkm dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nya, $glt*j i3 @uah-kurw wry
beraneka macam jenisnya), ia bertata, *(Ada yang) putilu merah dan

hitam." Kemudian mengenai firman-Nya, "t+ )q|'rr$, 1mr ai

antara gurumg-gunung itu ada guis-gois), ia berkat4 ,,CY?}rii)'Or*

(alan-jalan) . fuWti4, yakni b€ragm w&na-

Ibnu Abi Hatim meriwayaflrap dainyq ia berte, 't*4ftt
t)rakni bentuk tunggal Mri +tt*ladalah ymg sangat him pdcd."

Ibnu Abi Syaibalu 'Abd bin Humai{ Ibnu Al MuDdzir dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dad Abu It alik mengenai nrmmNyq
?ir+ )ql';r$ lOan di antoa gwuCItgStnwrg itu atu guisAris), ia
berkatq "Yaitu jalan-jalan di Bmrmg yang epak prililL j3j got
merah), yaitu jalan-jalan tersebrr" li*fir (tu tu @Ia) WE
hitam pekat), yakni bukti-bukit hitm- 'r;fir+rAtrrgt<;
(Dan di antoa manusia, binotang-binototg nelaa dor bhaorg-
binatang temak),yakni 4;yK@r.itiiot furula)) perbeaa di antra
manusia, binatang-binatang melata dan binatang-bfutug t€mak

seperti halnya di antara Bmmg-gtmrmg. Keinudia Allah

mensatakan, fi15( r)ti b,fnt,g-(3y <**rrgs,rlrrrr, yory tuhn
kepada Allah di antara hamba-honba-Ifia naNA ubru), int
sebagai pemisah dari yang sebelumnya"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkau dari Ibnu Abbas mengenai

firman-Nya, Vfr5i DG A.^l &6L <s"t""ss,rtrrt wrs tatut
kcpada AAah di antara lwmba-hanba-l,Iya, lronyalal, ulotu), ia

berkata "(Yaitu) orang-orang yang mengetahui Allah ymg takut

kepada-Nya."
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Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai ayat ini, ia berkata" "(Yaitu) orang-orang yang

mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Ibnu Abi tlatim dan Ibnu 'Adi meriwayatkan dari Ibnu

Muq'o4 ia berkata, "Berilmu itu bukan karena banyaknya hadits, tapi

berifmu itu kareira adanya rasa takut."

'Ibnu Abi Syaibah, Ahmad di dalam Az-ZuM, 'Abd bin
Humaid dan Ath-Thabarani meriwayatkan darinya, ia berkat4
*Cukuplah tah$ kqada Allah sebagai ilmu, dan cukuplah

tersamarkan t€Nilang Allah sebagai kejahilah."

Abmad di dalam Az-Zuhd meriwayatkan darinya juga, ia
berkata, "Berilmu itu buksn karcoa banyaknya riwayaf tapi berilmu
itu karena adanya rasa takul"

Ibnu Abi $raibah merirvayakan dari HudzaifalU ia be*ata,
"seorang mukmin dianggry berilmu bila ia takut kepada Allah."

'AMul Ghani bin Sa'id Ats.Tsaqafi di dalam Ta8inrya
meriwayatlcan dari Ibnu 'Abbas: Bahwa berkenaan dengan Hushain

bin Al Harits bin'Abdul Muththalib bin'AMi Manaf ditunrnkan ayat:

',il:hti VGY ifr 4{-<r}, irltiy (sesungguhnya orans-orums
yang selalu membaca kitab Allah donmendirikan shalat).

Ibnu Jair, Ibnu Al Munddr, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih
dan Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas
mengenai firman-Nya, €'k AQU r.Si #4i1 qr|'i (Kemudian

Kitab itu Kmfi wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih dt
antara homba-lwmba Kami), ia berkata "Mereka adalah umat
Muhammad S, Allah mewariskan kepada mereka semwr kitab yang

telah diturunkaq dimana omng menganiaya diri sendiri diampuni,
orang yang pertengahan amalnya dihisab dengan penghisaban yang

mudah, sementara yang lebih melakukan amal shalih masuk surga

tanpa dihisab."
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Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Ahmad, 'Abd bin Humaid,

At-Tirmidzi dan ia menghasankannyq Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts,
dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi $, bahwa beliau bersabda

mengenai ayat *l 
-?P #1,,9 b6# i.$i 6$XgJ:i

*{ifu,bP ff;t W f?i -r-ri;t (Kemudian Krtab itu Kami
wariskan kepada orong-or(mg yang Kami pilih diantara hamba-

hamba Kami, lalu diantara mereka ada yang menganirya diri mereka

sendiri dan diantma mereka ada yang pertengahan, dan diantara
mereka ada (pula) yang lebih dahtlu berbuat kebaitran), beliau

bersabda, zsjl gll4 $3 ,a't-Vyy,1&;tj^ (Meretra siemua

lrcdudutcon sama, dan mereko semuanya masuk surga).ror Di dalam

sanadoya terdapat dua orang yang tidak diketahui. Imam Ahmad

mengatakan di dalarn Mu*rad-tya: "Syu'bah menceritakan kepada

kami dari Al Walid bin Al 'Aia\bahwa ia mendengar seorang lelaki
dari Tsaqif menceritakan dari seorang lelaki dari Kinanah, dari Abu
Sa'id."

Al Firyabi, Ahma4 'AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, Ibnu

Mardawaib, Al Baihaqi di dalam Al BaTs menceritakan dari Abu

Kitab itu Kami wariskan kcpada orang-orang yang Kami pilih di
antara hamba-hamba KCIni, lalu di antara mereka ada yang
menganiaya diri mereka sendiri dan di qttara mereka ada yang
pertengaha4 dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu

tot Shahih,Ahmad QtTE);At-Tirmidzi Q225);Al Albani di dalam ShabibAt-
Tirmi&i.
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berbuat kebaikan dengan izin Allah.' Adopun orang-orang yang lebih
dulu berbuat kcbaikan adalah mereka yang masuk surga tanpa
dihisab. sedangkan orang-orang yang pertengahan adalah mereka
yang dihisab dengan penghisaban yang mudah. Sementara orang-
orarg yang menganirya diri mereka sendiri adalah mereka yang
turtahap sepanjang masa penghirnpunan, kcmudian merekn itu orang-
orang yang selanjutrrya diberi rahmat Allah, lalu merelca itu adalah
orang-orang yang mengucapkan,'Segala puji bagi Allah yang telah
menghilangkon duka cita dari kami. sesungguhnya Tuhon kami
benar'benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyulatri.') hingga akhir
ayat."roz Al Baihaqi berkata, ..Bila banyak terdapat riwayat dalam
suatu hadits, maka jelas hadits itu ada asalnya." Di dalam sanad
Ahmad terhadap Muhammad bin Ishaq, sementara di dalam sanad
Ibnu Abi Hatim ada seorang lelaki yang tidak diketahui, karena ia
meriwayatkan dari jalur Al A'masy, dari seorang relaki, dari Abu
Tsabit, dari Abu Darda. sementara Ibnu Jarir meriwayatkan daxi Al
A'masy, ia mengatakan [dengan lafa"h], ..Abu Tsabit me,lryebutkan,
Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari 'Auf bin
Malik, dari Rasulullah #, beliau bersabda A#"-33i 

'9lEI 
{f)1 €t

St-b;,jJ- LiSi ,i.bJ tt1Ju'l,r-,J .,U_qq t)#sr- i:j!5 ,yr4 *fr,
,:ifi &iat :'03u',3'.tl 

'r; ai1 t ,tjr*_ ;l6:;r;.i ,ii$ t<ai,'db ,J',bri$3

ei .-d3l,,F * eo-,b Wb,iit;3i\t1;ii;1 idfi,t:ar,;rtqit
.$,fl,;tr q.ft ,A.C 6-gas .Gi;ifr €\a[.tiii,,i3J il1+i.i>,,oir'j6 6ir
# e*ttlt$ ilitqi.(6119 ac!*tc*ii' +qjr'E ri,J) ,jtr,*trrJ6
Vq 4;,lui_qyt ii7 ,3-otii p3 ,s;aij:.iJk-g$t i,:J$ ,*]ts-ptb
i'g3y u,.tu'ttVq frt*t *rs$ S4,gt;il\As.r44S r*x
q* WPk- (Umatht terbagi menjadi tiga bagian: Sepertiga masuk
surga tanpa dihisab, sepertiga dihisab dengan penghisaban yang

r@ Ada kelamatran n{1 ynaanya, Al Baihaqi di dalam Ar Ba'ts (62);
Disebutkan oleh Al Haitsami (7/95) dan ia mengaakan, .,Diriwayatkan oleh Ahmad
dengan dua sanad. Para perawi salah satu sanadnya adalatr panperawi Ash-shahih.,,

9try @-: Di dalam sanadnya terdapat Muhammad uinlsnaq sebagaimana yang
disebutkm oleh pengarang.
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mudah kcmudian masuk surga, dan sepertiga lagi dibersihkan don

dihilanglran (kesalahannya), kcmudian malaikat danng dan berkata,
'Kami mendapati mereka mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaahu
wahdah' ltidak ada sesembatran yang haq selain Allah semata].' Maka
Allah berfirman, 'Masukkanlah merelca ke surga karena ucapan

mereka: 'Laa ilaaha illallaahu wafoilah,' dan bawakon kesalahan-
lcesolahon mereka kepada pard pendusta. Itulah yang Allah

firmanlcan,'Dan sesungguhnya mereka akan memihtl beban (dosa)

merelra, dan beban:beban (dosa yang lain) di samping beban-beban
merelra sendiri.' (Qs. Al 'Ankabuut [29]: l3). Dan pembenaran

tentang (kelompok) yang disebutkan oleh malaikat, Allah Ta'ala
berfirman,'Kemudian Kitab itu Kami wmiskan kepada orang-orang
ydng Kami pilih di antara hamba-lamba Kami.' Lalu Allah
menjadilcan mereka tiga kclompok Di antara mereka ada yang
menganiaya diri mereka sendiri, kclompok inilah yang dihilanglan
(kcsalahanrrya) dan dibersihkan Di antara mereka ada juga yang
pertengahon, kclompok inilah yang dihisab dcngan penghisaban yang
mudoh. Dan di antara mereka ada juga yong lebih dulu berbuat
keboilan, kelompok inilah yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa
adzab. Dengan izin Allah mereka masuk surga semuarrya).rl3

Setelah mengehukakan hadits ini Ibnu Katsh mengatakan,

"Sangat gharib)' Hadits-hadits ini sebagiannya menguatkan sebagian

lainnyq dan itu mesti dijadikan pedoriran. Dengan hadits-hadits ini
juga tertolak pendapat yang mengartikan bahwa "menganiaya sendiri,,
adalah kafu. Ini dikuatkan juga oleh hadits yang dikeluarkan oleh
Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts,
dari Usamatr brn Zudmengenai firman-Nya, 

^rr:r;!}!b :r1 Qalu di
antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri), ia berkata,

rB Sanadnya dha'if, disebutkan oleh Al Haitsami di dalam At Majna' et96)
dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Di dalam sanadnya terdapat
Salamah bin Rauh."; Ibnu Katsir Q1566) me,ngatalen, ,,Sangat ghoib.,,
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*Rasulullah g bersabd4 Ht e. &t ,^;yi g)i ;y # $"*uanya
dari umat ini, dan semuanya masuk surga)."rM

Dikuatkan juga oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ath-

Thayalisi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani di dalam

Al Ausath, Al Hakim dan Ibnu Mardawaih dari 'Uqbah bin Shahban,

ia berkata, "Aku katakan kepada 'Aisyah, 'Bagaimana menurufinu

tentang firman Allah, +iS3|gJ? (Kemudian Kitab itu Kami
warisksn...)?' Ia berkata" 'Adaprur orang yang lebih dulu berbuat

kebaikan, maka itu adalah yang telatr berlalu pada masa hidup

Rasulullah $, lalu beliau menyatakan surga baginya. Sedangkan

orang yang pertengahan adalah yang mengikuti langkah-langkah

mereka dengan beraural seperti arnalan mereka hingga berjumpa

dengan mereka [hingga meninggal]. Adapun orang yang menganiaya

dirinya sendiri adalah seperti aku dan seperti kamu serta orang-orang
yang mengikuti kita. Dan semuanya mastrk surga'."

Ibnu Jarir meriwayatkan darifbnu Mas'ud, ia berkata, '?ada
Hari Kiamat nanti umat ini meqiadi tiga kelompok: Sepertiga masuk

surga tanpa dihisab, sepertiga lagi dihisab dengan penghisaban yang

mudalU dan sepertigalagi datang dengan membawa dosa-dosa besar

hanya saja mereka tidak berbuat syirik, lalu Allah berfirman,
'Masukkan niereka ke dalam luasnya fahrirat-Ku'." Kemudian ia
membacakan ayat: {.<311j,,1'i (Kemudian Kitab itu Kami
wariskon...).

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaqi di dalam Al Ba'ts meriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab:

Balrwa bila ia menyitir ayat ini: q-JgJ:i (Kemudian Kitab itu
Kami wariskan), ia berkata, "sesungguhnya orang yang lebih dulu
daripada kami telatr lebih dulu berbuat kebaikan, orang yang

'* Sanadnya dha'if,Al Baihaqi drdalamAl Ba rs (h. 59); Al Haitsami di dalam
Majma' Az-Zawa'id Ql96) dn ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.
Di dalam sanafuya terdapat Muhammad bin 'Abdurratrman bin Abu Laila, ia
hafalmyaburuk."
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pertengahan di antara kaod akan selamat, dan orang yang mengariaya

dirinya sendiri di antara kami akan diampuni." Diriwayatkan juga oleh

. Al 'Uqaili, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts dari

jalur lainnya dari 'IJmar, secara marfu'. Diriwayatkan juga oleh Ibnu

An-Najjar dari hadits Anas secara mafu'.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata

"Orang yang lebih dulu berbuat kebaikan masuk sgrga tanpa dihisab,

oftrng yang pertengatran masuk surga karena rahmat Allah, dan orang

yang menganiaya dirinya sendiri serta para penghuni tempat-tempat

yang tinggi masuk surga karena syafa'at Muhammad $."
Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Utsman bin

'Affan: Bahwa ia menyitir ayat ini, kemudian berkat4 "Ketahuilah,

bahwa orang yang lebih dulu berbuat kebaikan diantara kita adalatl

orang yang sungguh-sungguh diantara kita Ketatruilah, bahwa ofang

yang pertengahan diantara kita adalatr orang yang perkotaan kita.

Ketahuilah, batrwa orane yang menganiaya dirinya sendiri di antara

kita adalah orang pedalaman kita"

Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts

meriwayatkan dari Al Bara' bin 'Azib mengenai firman-Ny4 ;i4
"*;17)L Qalu di antara mereka ada yang menganioyo diri mereka

sendiri...), ia berkata" tedku bersalsi atas nama Allah, batrwa Dia akan

memasukkan mereka semua ke surga."

Al Firyabi, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

darinya, ia berkata "Rasulullah $ membacakan ayat ini: qJ'i
LkA6t;tr-ti#$1 (Kemudian Kitab itu Kami waristran

lcepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba'hamba Kami),

lalu beliau bersabda, eU i{if (Mereka semtta selamat). Yakni trmat

llu."

TAFSIR FATHUL QADIR 357



Al Firyabi dan 'Abd biu Humaid meriwayatkan dari Ibnu
'Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Yaitu seperti yang disebutkan

di dalam surah Al Waaqi'ah tentang golongan kanan dan golongan

kiri. Orang-orang yang lebih dulu berbuat adalatr dua golongan yang

sslan&t1 sementara yang satu golongan lagi binasa."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Abi
Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4

4;tr\L;i:; Qalu di antara mereka ada yang menganiuya diri
mereka sendiri), ia berkat4 "Yaitu orang kafir. Sedangkan orang yang

pertengahan adalah golongan kanan." Apa yang diriwayatkan darinya
RA ini tidak sesuai dengan zhahirnya redaksi Al Qur an, dan tidak
sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah kami kemtrlokan dari
Rasulullah db dan sejumlah sahabat lainnya.

Ibnu Abi SyaibalU 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari 'Abdullah bin AI Harts: "Bahwa Ibnu
'Abbas menanyakan kepada Ka'b. melrgenai ayat ini, lalu Ka'b pun
berkata, 'Mereka semua selamat.' Kemudian ia berkata" 'Demi Tuhan
yang memelihara Ka'bah, pundak-pundak mereka saling bersaing,
kemudian mereka dianugerahi sesuai arnal perbuatan mereka'." Tadi
telah kami kemukakan riwayat dari Ibnu 'Abbas yang menyatakan,

batrwa omng yang menganiaya dirinya sendiri termasuk yang selamat.

Jadi pendapat-pendapat darinya kontradiktif.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan ia
menshatrilrkanny4 serta Al Baihaqi di dalam At Ba'rs, dari Abu Sa,id
Al Khudri: "Bahwa Nabi S membacakan firman Allah: gi Lg
{$;lirt!bW.ij"W- (Bast mereka) sursa ,Adn,

mereka masuk ke dalamnya, di dalamrrya mereka diberi perhiasan
dengan gelang-gelang dari emos, dan dengan mutiara),lalu beliau
bersa,bda, y#tt O.F,1fr vle+5 W ril!.rr3l 31,irt4jtr W',tt
(Sesmggufurya di atos mereka ada mahkota-mahkota. Sesungguhnya

358 TAFSIR FATHUL QADIR



mutiara yong pal@ rendoh duinya dapat menerangi apa yang ada

di antara timur dan barat).-r6

'AM bin Humai4 Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nyr, ;\'"Ji1fl6i
(Dan mereka berkata, 'Segalo puji bagi Allah..-), ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang yang sewaktu di dunia melasa takut kepada Allah,

dan mereka bersungguh-strngguh beribadah kepada-Nya baik dengan

sembunyi-sembunyi mauprm terang-terangan, sementara di dalam hati

mereka ada kesedihan karena dosadosa mereka terdatrulu, maka

mereka itu takut tidak diterimanya kesungguhan mereka ini akibat

dosa-dosa mereka terdahutu. .Maka saat itulatr ;;'3 -"ft b'$ tle:
3fir3;rTg;ay\AG p*, mereka berkata, 'segala puii bagi

AAah yang telah menghilongkqn duka cita dui laml Sesungguhnya

Tulnn komi benar-benor Moha Pengampwr lagi Maha Menrythtri),
yakni: yang telah mengampuni dosadosa kami yang banyak dan

menE/ukuri amal-amal kami yang sedikit."

Diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Abi
Hatim serta Al Hakim dan ia menshahihkannya, dari Ibnu 'Abbas

mengenai ayat ini, iaberkata *(Yakni) kesedihan neraka."

,i#-{;'t;,;$ # 6;f-{ ft; W6,i:V36;i1

,b'qF-c'iW

e

--

lr.+r?,sifi.&

u ig$t(:{ ;r'i i-ut'{;(" 3s ; )n I>.:;,-e

'* Dho' tf,At-Tirmidzi (4/ 2562) dnAl Hakim (U427).

K"ydfK6)14-ir'
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L&.Xf"6'i',3 &.iA|-a L4';ifi 4L@ /#
{i, }{ 6t|6i C 4 K1:; "5t}@ ;-,i}i *t4

e ;{' CJ{- 6fri'* 7 *#i eia ;$ $*t ; }i:L riri

fr iy* @ Si) J ytu ii <.'r+iili6-ot-$. ti; *
A $ rAU lffv,!JV;i 6 ;t*'g *Ea 3;-

fir 3+6- 5j@ 6:t W 6Ki31-i,q5$ OS; o. lLiti
''4i1 o4q$&d;t l.ru4;ai

"rl,E- -.{ #3j4,f iu,ffi @ Wc$ i,C$Jr;

'ui! 
^:{ 

{'( 6 !ry;,6't, c:W iJ @ Sr ;i ;':.)

c u q i;4 xi 6rc)'-:j &'6v,6 # n
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'o?;ifr 5E #:4 69 U F 6;rtii t91r

@Y#-e)Q,
,rDan orang-orang kaft,r bagi metekaneraka Jahannon- Metefu

tidakdibinosakansehinggamerekamatidantuak(pula)..-!.
diringankan dari mcreka adzabnya Demikianlah Kart membalas

setiap orungysng sangat kafa. Dan mcreka berteriah di dalam

neraka itu, ,Ya Tuhan kami, kelwrkanlah kami niscaya kami akan

mengerjakan amal yang shatih berlainan dengan yang telah kami

kerjakan ' Dan apakah Kami tidah nununiangkan torrnrmu dalant

mosa yang cuknp untuk berftkir bagi orang yang mau berfihir' dan

(apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka

rasakanlah(adzabKart),danfi,dakadabagiofang4rangyang
zhalim seorang penolong putr. sesungguhnya Allah ncngetahui

yang tersembunyi di langit dan di buml Sesungguhnya Dia Maha

MengetahuisegalaisihatlDfu.lahyangnenjadikanhanu
khalifah-khatifah di maha bumi Barangsiapayang kafrr' makt

(akibot) kehalirannya meninEa dirinya sendirl Dan kehafiran

ofang4rangyangkafaitutidahlainhanyabhakanmenambah
" kemurkaan pada sisi Tuhannyq dan kekafvan orang4rang yang

kajir ita tidak lain hanyolah akan menanbah kert8ian tmereka

b elako Katakantah,' Ter angkanlah hq ada-Ku tentang s ekutu-

sehutumu yang kamu setu selain Altah. Pettihatkanlah kqada-Ka

(bagian) manakah dari bumiyang telnh nureka ciptahan, ataukah

tnereka mempunyai saham dalam (pencrptaan) langi$ atau adakah

Kami meruberi kepadamcreka sebuah Kitab sehinggatmereka

nundapatketerangan.keteranganyangjelasdaripadanya?,
sebenarnya orang4rang yang *alh, itu sebagian dari mereha

tidak menjanjikan kepada sebagian yang bin, nulainhan tipuan

belaka sesungguhnyaAttah tmenahan langit dan bwtti srtpcya
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jangan lenyap; dan sunggahjika hedaanya ahan renyap tidak ada
seorang pun yong dapat menohan keduonya selain Ailah.
Sesungguhnya Dia adalah Maha penyantun iagi Maha

Pengampun. Dan mcreka bersumpah dengan namaAilah dengan
sehuat-kuat sumpah; suunggahnya jika datang iepada mereka

seorang pemberi peringotan, niscaya mcreha akan lebih mendapat
petunjuh dori salah satu umat-,mrat (yang lain). Tatkala datang

hepada mereka pemberi peringaton, mtha kedatangannya ita tidak
mcnambah kepada mereka, kecuati jauhnya mereka dari

(kebenaran), karena kesombongan Qnereka) di muka bumi dan
karena (rencana) mcrekoyang jahat Rencanayang jahat itu tidak

okan mcnimpa selain orang yang merencanakannya.sendirl
Tiadalah yang mcreha nanfi-nanfikan mcrainkan (bertahunya)
sunnoh (Allah yang telah berlahu) kepada orang-orong yang

terdahulu Maka sekari-kari kamu tidak okan mendapot
penggantian bagi sunnah Allah, dan sekati-kali tidah (puta) akan

menemui penyimpangan bogi sunnah Ailah itu Dan apakah
mcreka tidak berjalan di muka bwi,lalu melihat bagaiinana

kesudahan orangerang yang seberum mcreka, sedanghan orang-
orong itu adalah kbih besar kekuatannya dari mereka? Dan tiada

sesuttu pun yang dapat mclemahkan Allah baik di tangit maupun di
bumi sesungguhnyaAiloh Maha Mengetahui tagi Maha Kuasa

Dan kalau sehiranya AUah mcnyihsa manusia disebabkan
usahanya, niscaya Dia tidoh ahan meninggolhan di atos permukaan

bumi suatu mahhluh yang ruelata pan, okan tetapi Ailoh
mcnangguhhan (penyiks oan) mcreka, s amp ai wahtu yang turtefi u ;

maka apabila datang ajal rureka, maka sesungguhnyaAhah
adalah Maha Melihqt (keodaan) hamba-hamba-Nyo.D

(Qs. Faathir [35]: 36-45)
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Setelah Allah S menyebutkan ganjaran bagi para harnba-Nya

yang shalih, selanjutrya Allatr menyebutkan balasan bagr pra hamba-

Nya yang jahat, Allah pun berfirman, e\\ ;1C36 ,1 'tKe-$V
'tj';::, @ tOo" orang-orang lcaJir bagi mereka neraka Jahannam.

Merelca tidak dibinasalcan sehingga mereka moti), yakni tidek

membinasakan mereka dengan kematian sehingga mereka mati dan

beristiratrat dari adz,ab. q:ieirli',ii1{; @on tidak (pula)

diringanlan dari mereka adzabnya), bahkan d:Xi:"*$Cg
4t1ifir1:';$6;ati'Jl "Settap l@ti hulit mereka hongus, Kami ganti

kulit mereka dengan latlit yang lain, supcya mereka merasakan

adzab." (Qs. An-Nisaa' [4]: 56). Ayat ini serupa dengan firman Allatr

&, iE{-rV i;:-< *Dia tidak mati di dalamnya don tidak (puta)

hidup." (Qs. Al A'laa [87]: 13).

Jurnhur membacanya: \j'j{i, dengan nashab sebagai penimpal

kalimat penafi. Sementara 'Isa bin 'IJmar dan Al Hasao membacanya

dengan menetapkan nuun l$$fi1. Al Mazini b€rkar4 'lkrena di-

'athf-l<an kepada iirt',- Ibnu 'Athiyyah berkata, "Ini qira'ah yang

lemah." Sebenarnya tidak ada alasan untuk melemahkannya, bahkan

qira'ah ini seperti pada firmm-Nyq 'oi;ii;4f;i$; *dan tidak

diizinkwt kcpada mereka minta udzur sehingga mereka (dopat) minta

udntr.".(Qs. Al Mursalaat 17 7l 36).

)b'g"f A{K (Demikiantah Kotti ttunbalas setiap

orang yang sangat lralir), yakni: seperti pembalasan yang mengerikan

itulatr Kami membalas setiap orang yang sangat kaft. Abu 'Amr

membacanya: cfi- dalam bentuk bina' lil maful.

V6?j4€t <O"" mereka berteriak di dalam wrakn itu).

'oj-F M '4!ar, yaihr L(l,t (teriakan), yakni; mereka berteriak

meminta tolong di dalarn neraka dengan mengeraskan suara mereka

bUlrt adalah t**;ir (yang meminta tolong). Contohnya ungkapem

seorang penya'ir:

363TAFSIR FATHUL QADIR



?,fur'Oirtlbtftg UAa66u\K
*Adalah korrl apabila datang kepada kami seorang yang meminta

tolong sambil kctahttan,

malra teriakan minta tolong itu mengalunkan gema yang panjang.,,

'J5(L 
"ifi&Wj1,X 

gi:-Cj (ya ruhan trami,
lreluarkanlah knni niscaya kami akon mengerjakan amal yang shalih
berlainan dengan yang telah kami kcrjakan), yakni: mereka berteriak
di dalamnya dengan mengatakan, "ya Tuhan kami... dst.,' Muqatil
berkata, "Yaitu mereka berkatq 'ya Tuhan kami, keluarkanlah kami,
niscaya lcami akan mengerjakan aural shalih yang berlainan dengan
perbuatan yang telatr kami lakukan yang berupa kesyirikan dan
kemaksiatan. Yaitu kami akan beriman sebagai pengganti kekufuran
yang telah kami lakukan dan melakukan ketaatan sebagai pengganti
kemaksiatan'-" Manshub-nya lrJ* karena sebagai sifat dari mashdar
yang dibnang, yakni: tJ.lUoh-.6. Atau sebagai sifat dari maushufyang
dibuang, yakni: tiJ,.t:e #;lt'l (mengerjakan sesuatu yang shalih).

!*to pend4pat menyebutkan, bahwa tambahan redaksi: (L 
"iir&J5 ltutrt *n dengan yang telah rrami kerjarran) menunjukkan

penyesalan atas apa yang mereka perbuatan yang selain amal-amal
shalih, disertai dengan pengakuan dari mereka batrwa perbuatan-
perbuatan mereka sewaktu di dunia itu bukanlatr amal-amal yang
shalih.

Lalu Allah &- mer{awab mereka dengan finnan-Nya, iJ
3x; )4H{.e-{;3,-1or, ,oro"n Kami tidak memanjangrran
umurmu dalom masa yang cuhry untuk ber/ikir bagi orang yang mau
berfikir). Kalimat tanya ini sebagai kecaman dan celaan. wawudi sini
untuk meng-'ahf-kan kepada kalimat yang diperkirakan sebagai
redaksi-redaksi serupa lainnya. Dan iI rakirah ini sebagai maushuf,,
yakni: fs U* tS U,fu-t# #.f,,r;t Co* u,ri-ur, Kami
tidak mema4iangkan umunnu dalarn suatu umur yang cukup unhrk
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berfikir bagi orang yang mau berfikir). Suahr pendapat menyebutkan,

bahwa itu adalah enuur plluh tahun. Ada juga yang berpendapat

empat puluh tatrurr, dan ada juga yang berpendapat delapan belas

tahun. Sejumlah sahabat berpendapat dengan yang pertam4 sementara

Al Hasan, Masruq dan yang lainnya berpendapat dengan yang kedua

sedangkan'Atha' dan Qatadah berpendapat dengan yang ketiga'

AI A'masy membacany", fX-E, dengan idgham.

)iji {iU:"(don (apatrah tidak) datang trcpada kamu pemberi

peringatan?). A1 Wahidi berk4;a, "Mayoritas mufassir mengatakan,

bahwa ihr adalah Nabi $.' 'Ikrimah, Sufran bin 'Uyainah, Waki', Al

Hasan bin Al Fadhl, Al Farra' dan Ibnu Jarir mengatakan, bahwa

maksudnya adalah ubah. Malaranya berdasarkan pendapat ini: Dan

bukankah Kami tidak memanjangkan umurnu hingga beruban?

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah Al Qur'an.

Pendapat lain menyebutkan batrwa maksudnya adalah derra6. Al

Azhari berkata, "Maknanya: Bahwa demam adalah utusan ke'lnatian."

Yakni seakan-akan demam itg mengindikasikan kedatangannya dan

memperingatkan kedatangannya Llban juga sebagai pemberi

peringatan, karena uban mgncul pada usia tu4 dan ini merupakan

tanda berpisahnya dengan usia muda yang merupakan masa berrrain-

main. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adatah kematian

keluarga dan kerabat. Pendapat lain menyebutkan' bahwa itu adalah

sempurnanya akal. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah

baligh.

l# n'u*)hySljrtL (Matw rasakanlah (adzab Kami),

dan tidak ada bagi orang-orang yang zlulim seor(mg Penolong pun),

yakni: maka rasakanlah adzab Jahannam, karena kalian tidak mau

mengarnbil petajaran dan tidak menerima nasihat. Maka tiduk q{q

penolong bagi kalian yang dapat melindungi katian dari adza;b Allah

dan menghalangi antara kalian dztl adzab tesebut. Muqatil berkata
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"(Yakni): maka rasakanalah adab. Maka bagi orang-orang musynk
tidak ada penghalang yang melindungi mereka."

,6*f 9giJ3lg;'iit AL (sesungsuhnya Attah
mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi). Jumhur

membacanya dengan meng-idhafah-kar, ,+,4 kepada .-11. Sementara

Janalr bin Hubaisy membacanyadengan tanwin tilf] aan nashab pada

*. Maknanya: Allatr mengetahui segala sesuatu, termasuk di
antaranya perbuatan-perubatan, tidak ada sesuatu pun dari itu yang

luput dari-Nya. Seandainya Dia mengembalikan kalian ke dunia, maka

kalian tidak akan mengerjakan ania shalih, sebagaimana yang

difirmankan Allah &, 'rZWgV6W$ "SeHranya merelw
dikcmbalikan kc dunia, tentulah mereka kcmbali kcpoda apa yang
mereka telah diloang mengerjakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 28).

pbi *l+'1 liS lSesunggahnya Dia Matw Mengetahui
segala isi luti).Ini sebagai alasan bagi yang sebelumnya. Karena bila
Allah mengetahui segala yang Grse,rnbunyi di dalam dada, padahal itu
lebih tersembunyi dari yang lainnya maka yang selain itu lebih
diketahui lagi. Pendapat lain menyebutkan, bahwa kalimat ini sebagai

penafsir kalimat yang sebelumya

,6'iia:+1lr$; ,sl? (Dia-tah yang menjadikan ramu
l*alifah-Hralifah di muka bumi), yakni menjadikan kalian umat yang

menggantikan umat-umat sebelumnya. Qatadatr berkata ..(yakni)

pengganti setelah pengganti, dan generasi setelatr generasi.,, ,lAt
adalah yang berikutrya dari yang terdatrulu. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa maknanya: menjadikan kalian sebagai khalifah-
khalifah-Nya di bumi-Nya

5{i (Borangsiapa yang kafir)dari kalian setelah kenikmatan
ini, i!*{SQnaka (akibat) kckafirannya menimpa dirinya sendir),
yahi bahaya kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri, tidak
menimpa kepada orang lain.
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t, $i,g'* &Fir{S +i-$ (Dan kekafiran or(ms-orans

yang lrafir itu tidak lain hanyalah akan menambah ftemwkaan pada

sisi Tuhannya), yakni kemarahan dan kemurkaan ';i{'"#'*i-{;
6fLJl (dan ke trafir an or ang-or ang yang traJir itu t i dak loin lwny at ah

alcan menambah kerugian mereka belaka), yalari kekurangan dm

kebinasaan. Maknanya: bahwa kekufiran tidaklah berguna di sisi

Allah karena tidak akan menambah bagi mereka selain kemurkaan,

dan tidak akan berguna bagi mereka karena tidak akan menambah

bagi mereka selain kerugian.

Kemudian Allah S memerintahkannya untuk mengecam dan

membnngkarn mereka. Allah berfirman, qitfrit$r{:f;{.45
;1fig;' (Katalcanlah,'Terangkanlah kcpada'Ku tentang selaiu-

sehttumu yang kamu seru selain Allah), yakni: beritahukan kepadaku

tentang sekutu-sekutu yang kalian jadilon sebagait tuhan-tuhan dan

kalian sembah selain Atlah.

Kalimat .fitr$til1,4i)1 (Pertihatt(anlah kcpada-Ku

(bogian) manakah dari bumi yang telah merelca cipt&an) adalatl

badal irytimal (pengganti menyeluruh) dari ?!-.7 Maknanya:

beritahuka kepadaku tentang selartu-sekutu loliaq perlihatkan

kepadaku apa yang telah meneka ciptalcan dari bumi?

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ke/rrnfi'l m,yartuiJi-.j
(Terangkonlah trcpada-Ku) dan,lfi Vertihotkoilah tcpa*irt(;al)

termasuk kategori perdebatan, dimana yang kedua dianggap bemrakna

seperti asalnya, demikian pandangan yang dipilih oleh ulama Bashrah.

,>#iaiAp;l {otA*n merelca mempunyai saham dalam

(penciptaan) langit),yakni: atau mereka memiliki andil bersama Allalt

dalam menciptakannya, atau dalarn memilikinya, atau datam

mengaturny4 sehingga dengan penyertaan (partisipasi) itu merdo

berhak dianggap sebagai tuhan?
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(S-ff8(1 (atau adokah Kami memberi kcpada mereka

sebuah Kitfr), yakni: ataukah Kami telah menurunkan Kitab kepada

mereka yang menyatakan persekutuan , '4 # rt ii Gehingga

mereka mendopat kcterangan-koterangan yang jelas doripadanya),

yakni b€rada di atas hujiatr yang nyata lagijelas dari kitab tersebut?

Ibnu l(atsir, Abu 'Amr, Hamzah dan Hafsh dari 'Ashim

membacanya: .ii aaUn bentuk kata tunggal, sedangkan yang

lainnya a dalam bentuk jamak l?*l.Muqatil berkata,
*(Yakni) Allah mengatakan: Apakah Kami memberikan sebuatr kitab

kepada orang-orang l<afir Mekah sehingga mereka memiliki
keterangan darinya bahwa Allah memiliki sekutu."

Kemudian Allah mengalihkan hal ini kepada hal lairurya

dengan i$, {tq #5ra+!;)i3,j-"15. (sebenarrrya

orang-orcmg yang zhalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan

lrepada sebagiutyang lain melainkan tipuan belaka), yakni apa yang

dijanjiknn oleh sebagian orang-orang zhalim kepada sebagran lainnya

sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin dan para pemuka

dalam memberikan janji-janji kepada para pengikut mereka, tidak lain
hanyalah tipu daya belaka yang memperdayai mereka dan

digambarkan indah bagi mereka. Yaitu kebathilan-kebathilan yang

ai, padahal tidak ada hakikahya. Yaitu perkataan mereka,

bahwa tuhan-tftan ini bermanfaat bagi mereka dan mendeka&an

mereka kepada Allalt serta memberikan syafa'at bagi mereka di sisi-
Nya

Pendapat lain menyebutkan, bahwa syetan-syetan menjanjikan
itu kepada orang-orang musyrik. Pendapat lain menyebutkan, bahwa
yang dimaksud dengan janji yang dijanjikan oleh sebagia mereka

kepada sebagian lainnya adalatr: bahwa mereka akan mengalahkan

kagm 6gslimin.

Kalimat {6 6 SjiiJ +fA A $.'fr'"t y(sesungsuttnya Ailah
menahon langrt don bumi supcya jangan lenyap) adalatr kalimat

TAFSIR FATHUL QADIR368



pennulazm unfirk menerangkan kekuasaan Allah & dan kehebatan

ciptaan-Nya setelah menerangkan kelematran berhala-berhala dan

tidak mampuannya terhadap apa pul.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: sesunggutrnya

kesyirikan mereka bisa menyebabkan hancurnya langit dan bumi,

seperri firman-Nya, J\4 i; F'.fi SiiJ'1 r;fi Lliiftiea
6; ri$-V'i@ lL "hampir-hampir langit pecah karena ucapan

rtu, dan burni belah, dan gunung-gunung runtult" ksena mereka

mendah,sa Atlah Yang Maha Penurah mernrynyai onak." (Qs.

Maryarn [19]:90-91).

.r;,'nlrt# LfsS"rtJ <a" sungguh iika kcduanya

alran lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahon keduanya

selain Allah), yakni: tidak ada seorang pun yang dapat menaharmya

setelah Allah menahannya, atau setelah kehancurannya Katimat ini
posisinya sebagai penimpal kata sumpah dan syarat.

Malsn {;j 6 gupaya iangan lenyap) adalah 'lttpl}/{. (supaya

tidak lenyap), atau: agar tidak lenyap. Az-Zayaj berkatq *Ivlaknanya:

Bahwa Allah menahan langrt dan b t'mi dari kelenyapan, sehingga

tidak perlu diperkirakan." Al Farra' berkata, "Yakni: seandainya

keduanya akan lenyap, maka tidak ada seorang ptm yang dapat

menahannya" Lebih jautr ia menmgatakan" "Yaitu sqerti firman-

Nya, A:fr< -g*;.r|:tfr W';fiArgi q;"Dot storgguh, iitw
Kami mengirimkan angin (lrepada tumbuh-tumbuhon) lalu mereka

melihat (twnbuh-tumbuhan itu) meniadi funW (kcring), bens-benar

tetaplah mereko sesudah itu menjadi orang yang ingko." (Qs. Ar-

Ruum [30]: 5l)." Suatu pendapat menyebutkan" bahwa yang

dimaksud denga lenyapnya langrt dan bumi adalah Hari Kianat"

Katimat 6f'ry'o(li1 (Sesuns*hrva Dia adalah Mdln
Penyantun lagt Maha Pengampun) sebagai alasan rmtuk yang

sebelumnya yang menyebutkan bahwa Allah & menahan langit dan

bumi.
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;!-li ":;y 
;, a rA'iK U'it -,{

mereka bersumpah dengan noma Allah den,

sesungguhnya jifu datang kepada me

peringata4 niscaya merelca aknn lebih ment

satu umat-urnat (yang lorn)). Maksudnya

Mereka bersumpatr dengan sumpah ini sebeh

#, yaitu ketika ahli kitab mendustakan rasul

$^ii":;y (dari salah satu umat-umat ()
mendustakan para rasul. 1-rt3r 6emberi perir:

nabi, dan mendapat petuqiuk maksudnya ada

Bangsa Arab berharap akan ada sec

mereka sebagaimana adanya para rasul dari

fie g"ttot" danng kepada mereka) apa

yAtu nasututlah S. yang merupfu 3$ t,

rasul yang paling mulia, yang berasal dari I

(matra tidak menambah kepada mereka) kt

(lrecuali jauhnya mereka) darinya dan n

menerimanya.

6'ii C1KJ Qcarena tresombo4

burni), yakni karena keangkuhan dan kesor

lrarena (rencana) mereka yang jahat), yt

perbuatan buruk. Atau: merencanakan rencan

daya dan perbuatan buruk. lnt di-idhafah-l<a

halnya kalimat griJl L,# dan .,j:'!i iy*. I
karena iit peitr* tunggal dari il:l a

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Akhfasl

Suatu pendapat menyebutkan, bahu
uma! secara umum. Pendapat lain menyebr

dari umat-umat yang dikatakan salah satu ur

baginya

.9L
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Jumhur membacanya: diK;, dengan khafadh pada

hamzah. Sementara Al A'masy dan Hamzah membacanya dengan

suhtn saat dibaca washal Lt;LJt *Sl. Banyak ahli nahwu yang

menyalahkan qira'ah ini, dan mereka tidak percaya bahwa Al A'masy

membacanya demikian karena kepandaiannya dalam bidang bahasa

Arab. Mereka mengatakan, "Qira'ah dengan suhtn adalah saatwaqaf.

Maka adalah keliru orang yang meriwayatkan darinya bahwa ia

membacanya dengan sulan saat washal." Sebenarnya qira'ah ini

adalatr mungkin, yaitu yang membacanya demikian menerapkan

kaidah washal saat waqaf. Seperti itu juga qira'ahnya orang yang

membaca: #;rJ.uj, dengan suhtn pada raa', dan juga seperti

qira'alnrya Abu 'Amr, #f.i! d"rrgar, suhn pada horuah, dan lain-

lain. Abu 'Ali Al Farisi berkata, "Ini karena menerapkan waslal pada

waqaf." Sementara Ibnu Mas'ud membacany a: % t$4.

--^i\fird- t K:rt U;1; (Rencano yans jahat itu tidak akan

menimpa selain orang yang merencanakannya sendir), yakni: akibat

kebunrkan itu tidak akan menimpa kecuali orang yang melakukannya

Al Kalbi ber?.ata-* j=i-makmnya t 7i (meliputi) .'"Prartinya 1Lv71

(calrupan; meliputan). n*ut fuo (JSy'ow apabila ,f Lvt (ia ditiputi

olehnya)." Inilah yang benar dari makna 4-^* Uanasanya orang

Arab. Tapi di sini Quthnrb menafsirkannya rf- (menimna).

'*i;'ilt! Jy<th,p (Tiadolah yang mereka tunti-
nantilran melainlcan (berlafunya) sunnah (Allah yot g telah berlaht)

lrepada orang-orang yang terdahulu), yalani: tidaklah mereka

menunggu-nunggu kecuati terjadinya kebiasaan yang berlaku pada

orang-orang terdahulu, yakni Sunnatullah pada merek4 yaitu

ditnnnrkannya adzab kepada mereka seb4gaimana ditunmkannya

adzab kepada orang-orang terdahulu.

S"l ii;,14 $ (Mata sepati-tcati lco*rt tidak apan

mendapat penggantian bagi sunnah Allah), yakni: tidak ada seorang

pun yang mampu mengganti sunnatullah yang telatr ditetapkan pada
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umat-umat yang mendustakan, untuk ditunurkannya adzab-Nya

kepada mereka, yaitu dengan menempatkannya kepada yang lain
sebagai penggantinya.

*?fit.i44J|(dan sekati-trali tidak (pula) atan menemui

perryimpangan bagi sunnah Allah irn) dengan menyimpangkan adzab

yang telah berlaku pada sunnatullatr, lalu mengalitrkannya kepada

selain mereka. Penafian (peniadaan) ditemukannya penggantian dan

penyimpangan merupakan ungkapan tentang penafian keberadaannya.

# "6U 
i'rc6 ir\;i,6ii oi;,-r,iJ (Dan apatrah

mereka tidok berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana
lresudahan orang-oraig yang sebelum mereka).Ini kalimat permulaan

yang menegaskan kalimat yang sebelunnya. Yakni: apakah mereka
tidak berjalan di muka bumi lalu melihat adzab yang telah Karni
timpakan kepada kaum 'Ad, Tsamud, Madyan dan serupanya karena
mereka mendtrstakan para rasul. Karena sesungguhnya itu dari
sunnattrllah terhadap orzurg-oraog yang mendustakan, yang tidak ada
perubahan mauprm penyirnpsrrtuo padanya. Yang mana bekas-bekar
adzrrb mereka serta apa-apa y^ng Allah timpakan kepada mereka
masih ada di tempat-tempat mereka dengan sangat jelas terlihat.
Padahal kondisinya, bahwa umat-umat ifrr ii'&'fifj;?r (adatah

lebih beso kehtatannya dari mereka), lebih panjang umurnya, lebih
banyak hartanya dan lebih kuat fisiknya.

.p-5fic{ro.!iAi4 *c ';}.'AIi,i6aij (Dan tiada
sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di
bumi), yakni tidak ada sesuatu pun yang dapat luput dari-Nya, apa pun
itu yang ada di langit maupun di bumi.

i-',i,ry 5ft3; (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maho Kuasa), yakni banyak itnu dan banyak kekuasaan. Tidak
ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nyq dan tidak ada suatu
perkara pun yang sulit bagi-Nya.
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lrJ'<- 1 ;tSi'f;i 3+6- 53 (Dan kalau sekirattya Allah

menyil<sa manusia disebabkan usahanya) karena dosa-dosa dan

kesalalran-kesalahan yang mereka perbuat, 4i5 i9 6;C
(niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi),

yakni .ri\i ,* (di atas permukaan bumi), 4i1r, @uan makltluk

yang melata pun) yang melata. Adapun manusia, maka itu karena

dosa-dosa mereka, sedangkan selain manusia, maka itu karena akibat

kemaksiatan manusia. Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksudnya:

niscaya Dia tidak akan meninggatkan di atas permtrkaan bumi suattt

makhluk melata pun, baik manusia maupun jin. Pendapat pertarna

dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan Qatadah, sedangkan pendapat

kedua dikemukakan oleh Al Kalbi. Sementara Ibnu Juraij, Al Akhfasy

dan Al Husain bin Al Fadhl mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan liritr lmalttuk melata) di sini adalah manusia, bukan selain

mereka.

,1:t ); Af#i-t$)r (akan tetapi Attah menangguhkan

(penyiksaan) merelh, sampai wafuu yang tertentu),yartuHari Kiamat.

W et4.-'o?51 <rE # i,a69 (matca apabita daang ajat

mereka, maka sesungguhnya allah adalah Maha Melihot (kcadaan)

tannba-lwnba-Nya), yakni siapa yang berhak mendapat pahala dari

antara merekq dan siapa yang berhak mendapat siksa dari antara

mereka 'Amil pada r11 adalah itL., dan bukannya U- Ini

merupakan hiburan bagi orang-oraog yang beriman dao merupakan

ancaman bagi orang-orang yang kafir.

Diriwayatkan oleh 'Abdurtaz'zaq, Al Firyabi, Sa'id bin

Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtmdzir, Abu Asy-

Syaikh, Al Hakim dan ia menshahihkannya,Ibnu Mardawaih serta Al

Baihaqi di dalam As-Sunan, dari Ibnu'Abbas mengenai firman-Nya,

5x; )*.'baf'-C t;;'16 (Dan apakah Kami tidak

memanjangftan qmurtnu dalam masa yang cuhtp untuk berfikir bagi

orang yang mou berfikir), ia berkata, 'oEnam pulu[ tahun."
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At Hakim At-Tirmidzi di dalam Nau,adir Al Ushul,Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mtrndzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih

dan Al Baihaqi di drlup Asy-Syu'ab meiwayatkan dari Ibnu'Abbas,
batrwa Nabi & tersaUAa, ,tilt yrS tifiLJr LUJ;J iJ 1P YUit $i$tg t:51

fS U * fJa-v i3,Je3 P;l ,'nlrr j6 ,flir (pada Hari Kiamat nanti atran

dilrotakan, 'Manakah orang-orang yang berumur (hingga) enarn

puluh tahun?' Yaitu umur yang di/irmankan Allah,'Dan apakah Kami
tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cuhtp untuk ber/ikir
bagi orang yang nou berfikir.').'ot Di dalam sanadnya terdapat

Ibrahim bin Al Fadhl Al Makhzlni yang validitasnya masih

diperbincangkan.

Ahma4 'Abd bin Humaid, Al Bul6ari, An-Nasa'i, y'.JBqz,ar,

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Ilatim, Al Hakim, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairab ia berkata *Rasulullah #t
bersabda, ,b -;;-r'* ,t t* -ft y/ Jtaiir i3,.!l (Ailah meminta
alasan kcpada or(mg yang ditangguhkan umuntya hingga mencapai
enam puluh tahtnt)."rm 'Abd bin Humaid, Ath-Thabarani, Al Hakim
dan Ibnu Mardauraih juga meriwayatkan yang serupa itu dari sahl bin
Sa'd secara mtfu'.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib, ia berkata,
"{-Imur yang Allah berikan kepada mereka adalah enam puluh tahun."

At-Tirmidzi, Ibnu Majalr, Al Hakim, Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaql meriwayatkan dari Abu Hurairalr, ia berkata, "Rasululrah $
bersau4 o)t 3i+,-;i #$ ci,#tt Jtt**:, iA6 ,;t i"ct em}-
umur unatht oto enam puluh hingga tujuh puluh tahun, dan sedihit
dori mereka yong melenati itu1."roa setelah mengemukakan hadits ini

'n Dt-'f, disebrdtm oleh Al Haitsami di dalam Al Majma, el97) dn ia
me,ngatakan, *Diriway*m oleh Ath-Thabarani di dalarr. At Kabir dat Al ausath.
Di dalfln_san-a,tnya terdryat Ibrahim bin Al Mughaffal Al Makharn \ ia dha'if,,

'- Shahih, Al Buttri (6419) de Al llatcim e1427).tQ Shahih, At-Tirmidzi e33t); Ibnu Majah 1iZZe.; Al Hakim eta2\;
Dishahihkan oleh Al Albini di dalam,Sia& ifu Al Jomi, (1073).
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At-Tirmidzi berkata, "Hasan gharib, kami tidak mengetatruinya

kecuali dari jalur ini.o' Kemudian ia mengeluarkannya lagr di bagian

lain pada kitab Zuhud, dan ia mengatakan, "Ini hadits hasan gharib

dari hadits Abu Shatih, daxi Abu Hurairatr, dan diriwayatkan juga

darinya dari jalur lainnya."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

'Ab.bas mengenai ayat ini, ia berkata, "Yaitu empat pulutt enam

tahun."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, ia berkata, "IJmar yang

Allah mintai alasan kepada manusia sebagaimana yang disebutkan di

dalam f:nnan-Ny ," r's i #- %:i;-e {#'iJ (Dan apakah Kami

tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cuhtp tmtuk berJikir

bagi orang yang mau berfiHr) adalah empat puluh tahun."

Abu Ya'14 Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daraquthni di

dalam Al lfrad,Ibnu Mardawaih" Al Baihaqi di dalarn Al Asma'wa

Ash-Shifat, dan Al I(hathib di dalam TariWt-nya meriwaya&an dari

Abu Hurairah, ia berkata, *Alu mendengar Rasulullatl # bersabda di

atas mimbar, '^rft &k gt'tr',]pi$ 9',P,5':r '.iir ir;- 'rP 

'ri ,f C et
it'4 5rK3 iur- 

-,y4,tr.ei W- {'tib,?y1t6 t-'JI C,fnt(, itLbliffi
'otu- ttii*6 U, ?6,." rs.';\\ jb r{ar;.j1 i,.r,:}'lht#x- f ,9uiii
p ir:;- Sg y j"ti 4w'.tu 'otfu'rJ'il ct;z :it| .9t4flritr ;t';3it5

tidur? Maka Attah mengutus seorang malailcat kepadatya, lalu

membuatrrya terjaga selama tiga hmi, lalu memberinya dua buah

botol, rnasing-masing tangan satu botol, lalu menyurulmya agar

menjaga lcedua botol tersebut. Lalu Musa tertidur dan kedua

tangannya hampir bersentulwn, kemudian ia teriaga lalu menalankan

salah satunya di atas yang lainnya hingga ia tertidur pulas, lalu

lredua tangannya bersentuhan sehingga kedua botol itu pecah. Allah

telah memberikan sebuah perumPamaan kepadarrya, balwa
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seandainya AAah * tidtr, tentu langit dan bumi tidak akan

tertahan)."rw

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur 'Abdullah bin Musa:

"Bahwa Musa berkatA 'Wahai Jibril, apakah Tuhanmu tidur'?" Lalu
ia kemukakan yang menyerupai itu. Abu Asy-Syaikh di dalam l/
'Azlamah dan Al Baihaqi dari Sa'id bin Abi Burdatr,

dari ayahnya: "Bahwa Musa.." lalu ia menyebutkan serupa ifu.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ibnu Al Mundzir, Ath-
Thabarani, serta Al Hakim dan ia menshahihkannya" dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata, "Hampir saja kumbang dtadzab di dalam

sarangnya kar€xra dosa manusia" Kemudian ia membacakan ayx: J1
,$3;,;;,91-irL-$. "Jikalau Attah menghulatm manusia lcarena

kczalimawrya..." (Qs. An-Nahl [{l: 61).

r@ Mw*o, disebufl<an oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawa'id (l/83)
dan ia mengatakm, 'Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di dalam sanadnya terdapat
Umayyah bi Syibl. Saya katakan: Iladits ini disebutkan juga oleh Ibnu Hajar di
dalam Lison Al Mizor (11522),dan ia mengatakan, "Hadits munkfr ."
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SURAH YAASIIN

Suratr ini terdiri dari delapan puluh tiga ayat yang kesemuanya

makkiyyah (diturunkan di Mekah). Al Qurthubi berkata, "Demikian

berdasarkan ijma' ulama, kecuali segolongan ulama mengatakan,

bahwa ayat: 'nfil;V55liz-i:j'Dan Kami menuliskan dpa yang

telah merelra kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan."
(ayat 12) diturunkan di Bani Salamah dari golongan Anshar ketika

mereka hendak meninggalkan tempat tinggal mereka dan pindah di

sisi masjid Rasulullah .S." Insya Allah penjelasannya akan

dikemukakan nanti.

Ibnu Adh-Dharis, An-Nuhas, Ibnu Mardawaih dan Al Baiha.qr

di dalam Ad-Dala'ilmeriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata
*Surah Yaasiin diturunkan di Mekah." Ibnu lvlardawaih juga

meriwayatkan seperti itu dari 'Aisyah.

Ad-Daximi, At-Tirmidzi, Muhammad bin Nashr dan Al
Baihaqi di datam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Anas, ia berkata,

"Rasulullah # bersabdq *8 nt$ U ,& gTFt +t1i ,tl3 st'Jgitt
?V t* t;friit'aorj.. V:W'd'Jrt lsesungguhnya segala sesuatu itu ada

jantungnya, dan jantungnya Al Qur'an cidalah (surah) Yaasiin.

Barangsiapg membaca (surah) Yaasiin, mala dengan pembacoannya

itu Allah menulislcan baghya (palwla) membaca Al Qtn'an sep(uh

foli1:rrs Setelah mengemukakan hadits ini At-Tirmidzi berkata,'illni

ttiMaudhu', At-Tirmidzi QS87); Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab Qa6Q; Al
Albani mengatakan di dalam ls-Srlsilah Adh-Dha'ifah (169),"Moudhu'(palsu)."
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hadits glr&ib, kami tidak mengetatruinya kecuali dari hadits Humaid

bin 'Abdurrabman. Di dalam sanadnya terdapat Harun atau Ahmad,

yaitu seorang syaikh yang tidak diketatrui. Berkenaan dengan ini ada

juga riwayat dari Abu Bakar, namun ttdak shahih karcna sanadnya

lematr."

[lff,ezzn mengeluarkan riwayat dari hadits Abu Hurairatr, ia

berkat4 "Rasulullah S bersabda, ,r.- 1lfit +.lli ,# ,Ul;fittt
(Sesuggufurya segala sesuatu itu ada jantungnya, dan jantungnya Al
Qur'an adalah (surah) yaasiin)."rrr Kemudian setelah

mengemukakan hadits ini ia berkata, "Kami tidak mengetatrui orang

yang meriwayatkannya selain Zatd, dar. Humaid, yakni Zaid bin Al
Hubab dari Humaid Al Makki maula keluarga'Alqamah."

Ad-Darimi, Abu Ya'la, Ath-Thabarani di dalarn Al Ausath,

Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab meriwayatkan

dari Abu Hurairah, dari Nabi &, ,si 'n 'fb it *.5 ?ti4tp G ,r-$ U-Nt q (Buwrgsiapa membaca (surah) yaasiin pada suatu malam

lrarena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah mengampuni
(dosa)nya pada malam tersebut).tr2 Ibno Katsir berkata, "sanadnya
joyyid;'

Ibnu Hibban dan Adh-Dhiya' meriwayatkan dari Jundub bin
'AMullalL ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, 164t N d ,-r.-'tt U
'n # $ 9.i (Barangsiapa mernbaca (surah) yaasiin pada suatu

malam ksena mengharapkan keridhaan Allah, malm Allah

trrDha'if disebutkan oleh AI Albani di dalam Adh-Dha'ifah (IDO ) dan ia
mengatakan, 'Tlumaid ini tidak diketahui." Sebagaimana juga yang dikatakan oleh
Al Hafizh di dalam lt-Taqrib. Lain dari itu, 'AMurrahman bin Al Fbdhl, gurunla
Al B. .azzar, saya tidak mengetahuinya.

"'Sanadnya dha'if, Al Baihaqi drdahm Asy-Syu'ab Q464); Ad-Dadmi eafi);
Disebutkan oleh As-suyuthi di dalam Al-La'ali Al Mashnu'ah (l23s). Di dalam
sanadnya t€rdryat Al Hasan yang terkadang meriwayatkan secara 'an,anah;
Disebutkan juga oleh Al Haitsami di dalam Al Majmb'(7197) dan ia mengatakan,
"Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Ash-shaghir daa Al Ausath. Di dalam
sanadnya terrdapa Aghlab bin Tamim, ia dha'if,'

378 TAFSIR FATHUL QADIR



mengampuni (dosa)nya)."u3 Sanadnya di dalam Shahih lbni Hibban

sebagai berikut: Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim maula Tsaqif

menceritakan kepada kami: Al Walid bin Syuja' bin Al Walid Al

Ifuubi menceritakan kepada kami: Ayatrku menceritakan kepada

kami: Ziyadbin Kbaitsamah menceritakan kepada karri: Muhammad

bin Jahadah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Jundub bin

'Abdullah, ia b€rkata 'T,asutullah S berdiri"'" lalu ia

menyebutkannya

Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Muhammad bin

Nashr, Ibnu Hibban, Ath-Thabarani, Al Hakim dan Al Baihaqi di

datam Asy-Syu'ab meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, batrwa

nasututtatr g, bersabd4 tt lf.li irSJg'rilr Lli+ uLei I ,t{$r q.ti .r"-

iuy & .;,lil ,*jis ;niib vU 'tfb (Surah) Yaasiin adatah

jantungrrya Al Qtr'an Tidowah seor(mg honba membacanya karena

menghadapkan Altah dan rcgeri awirat kccuali Allah mengampuni

dosa-dosanya yang telah laht l{oena itU bacakartlahyaasiin kcpada,

orang-orang kalian ygtg telah meningga[). Abmad menyebrfrkannya

dengan dua sanad di dalam salah satu sanadnya terdapat perawi yang

tidak diketahui, dan di dalam sanad lainnya disebutkan dari Abu

'Utsman, dan ia berkat4 *Ini brrkan An-Nahdi dari ayahnya dari

Ma'qil."

Sa'id bin Manshrn dan Al Baihaqi meriwayatkm dari Hassan

bin 'Athiyyah, bahwa Rasulullah $ tersabaa tliil$ uit33 ,J'- V U
gv.rtb (Barangsiqa membaca (swah) yaasiin mako seakan-akan

ia membaca Al Qur'm sepuluh koli)-"n

Ibnu Adh-Dharis,Ibnu Mardawaih" Al Khathib dan A1 Baihaqi

meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata, "Rasulullah St

bersabd4'$Ki,17.$ q!, h q;4:.';A,La*ir 9r)$ e,*:i,r-'a':t'
t,, Sanadnya dha,tf,Ibnu Hibban (4tl2tD565l lhsm). Di dalam sanadnya

terdapat Al Hasan, ia terkadmg meriwaydan srrana' an' ouh'
'hM^rdlru',H nunaqi di-dalam lqr$zr'ob QasD; disebutkan oleh Al Albani

dt dalm, Dha' if Al Joni' (579t\.
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q.'eu,46rii4rilr,*iii .V)1 ihost e &vs,i?):15 q,hr o* u.i* W-e,,5 ,1,*-391 U';i uirg U .r"u-;Ffr ,#S ,*,,FUnv
dlrs y {!: zr2i di,i';i* Litrt w.f i 6 $ ,$ W e i"-t U'^i
itiPJS'.;b i*iS ,i.;'1.rtb #-aitS ,#, (Surah iaasiin di datam
Towat disebut ol mu'ammimah (yang mencokup secara umum), yaitu
mencahpkor pembacanya dengan kebailran dunia don akhirat,
menongmgkot doinyo musibah-musibah dunia dan akhirat, dan
nurrcegahkan doinya kcdalayatan-kedahsyatan akhirat. Ia juga
disebut penotgkol danpenent4 yaitu menanglcatkan dari pembacanya
setiap kcbw'ukm dan mememthi untulvrya setiop kcbutuhan.
Buangsiqa mcmbacanya maka setma dengan dua puluh haji,
buorysiqo nendengarkumya maka setara dengan seribu dinar
(yang diinfokko) di jalan Allah, dan barangsiapa menuliskannya
kcmudim memimnnnya nako akan memosukJran trc datam perutnya
seribu oba (penaww Wny&it), seribu calwya, seribu keyakina4
seribu keberkahm dqt sertbu ralttnat, serta dicabtttkm dorirya
'segala belengu 4*, penyakit).-rrs Al Baihaqi b€rkat4
*'AMurrahman bin Abu Bakar Al Jad'ani meriwayatkannya se,ndirian

dari Sulaiman bin Rafi' AI Jundi, dan dia itu munkar.,'

Saya katekan: lladits ini yang tadi telah disinggung oleh At-
Tirmidzi dan dinyatakan senadnya dho'if, bahkan tidak jauh
kemrmgkinan bahwa badits ini palsu. semua lafazh-lafazh ini
mrmgkar dan jauh dari berftk ungkapan orang yang dianugeratri
jawami'ul kalim (ungkapan ringkas nan padat, yakni Nabi $). Ats-
Tsa'labi a dari hadits 'Aisyatr. Disebutkan juga oleh
At Khathib dari hadits Anas. Dan AI Khathib menyebutkan yang

senpa itu dai hadits 'Ali dengan redaksi yang lebih ringkas.

AIBarzx meriuayarkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, .Nabi

* bersabda mengenai surah Yaasiin, ,pV *u;t,F rJi e 61 b\#
nsBa/rhil, Al Baihaqi di dalam Asyrsv:z'ab (U65); Disebutkan oleh As-suyuthi

& delwr Al-I-a'oli Al Mahru'ah (234) dm ia mengafakan, ..Battil, Muhammad bin
'Abd memalsr (hadits).'
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(Sungguh aht ingin bahwa surah ini berada di dalam hati setiap

orang dari umatlat)."rr6 Sanadnya sebagai berikut Ia berkata:

Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami: Ibrahim bin Al

Hakam bin Aban menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari

'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda..."

lalu ia menyebutkannya.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih dengan

sanad yang dinyatakat dha'if oleh As-Suyuthi, dari Anas, ia berkata,

"Rasulullah S bersabd a, 11$ Cv AV,'J N ,F ,-n-i?W & ?'ttl :i
(Barangsiapa yang mendawamkon membaca (surah) yaasiin setiap

malam lremudian ia mati, maka ia mati sebagai syahid1."rr7

Ad-Darimi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"Barangsiapa yang membaca Guratr) yaasiin di pagi hari, maka ia

akan diberi apa yang menyenangkan harinya itu hingga sore. Dan

barangsiapa membacanya di permulaan malamnya, maka ia akan

diberi apa yang menyenangkan 6s[amnya itu hingga pagi."

'r6Dha'i7 dikeluarkan oleh Al Bau.ar, dan di dalam sanadnya terdapat f@him
bin Al hakam bin Aban, ia dha'if. Ayahnya shaduq namlm sering mengirangira
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidr dr dalam At-Taqrib-

rr7 Sangat Dha'if, disebutkan oleh Al Baihaql di dalam Al Majma'Q/97\ dania
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Ash-Shaghir, di dalam

sanadnya terdapat Sa'id bin Musa Al Audi, ia pendusta."
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*Ltr @ -4g5rli t(t@ s,rt arltv @ ;
$6 ?frf,, +18 C6r4 @ ;;i r.,;S 

"y:r6:*f@ 'o;;1,_{ 
&;7.r,fitf" $li'An @ 6,11t

5r6K.: @ A;* ;i *r:i( Jt G i6A rdei o
@'ar${ &1 fr!ffifu ;<tL bJ6a, rc$ X
6 3#t3t @'o?3-7 fiS I ;1 ;*,,*" 

-#xgJ

#,,\erfraJ
"Yaa siitt- Demi AI Qur'on yong lpntrt hihttth, sesrmgguhnya

huttu salah saonang dori rasul-rasul (lony berada) di otos jalan
yong lurns, (sebagaiwoltyu) yang ditrrunkan oleh Yong Maha
Pqkosa lagi Moha Penyayang. ogor fumu memberiperingatan

hepodo fuumyang bqo*-bqah nurckt belun pernoh diberi
peringotut, koena nureka bloi Surmggahnya telah pasti berlahu
perfuoan (tc*ntuonAAoQ turhodop hebanyakan mereka, harena

mereka tidok befinan Sesungguhnya Kami telah mcmosang

belcnggu di lcher mereho,lalu tangoa nurelra (dianghot) kc dagu,

,flaht furena itu nerefu tcrtengadah Dan Kami odakan di hadapan

,rrereka dinding don di belafury ncreka dindins bslo), dan Karrri
tdry Orroto) nerelu sehinga nureka tidak dapot melihot Sama

soja bagi nereka qshol, harrut nemberi peringatan kepoda mcreka

-i.4#
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ataukah kamu tidak numberi peringatan hepada mereka, mereka

tidak akan beriruaru Sesungguhnya hamu hanya memberi

peringatan hepada orangorang yong mou mengikuti peringatan

dan takut kepada Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat-

Nyu Maka berilah mcreka kabar gembira dengan ampunan dan

pahala yang mulia Seswtggahnya Kani mcnghidupkan orang-

orang mati dan Kart menalishan apayang telah mereka keriakan

dan bekas-belws yang tnerekatinggalhan" Dan segala sesuatu Kami

kwrpulkan di dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfazh)."
(Qs. Yaasiin [36]: f-f2)

Firman-Nya, ,A(Ym siin). Jumhur membacanya dengan men-

suhm-kan nuun [yaasim]. Ibnu Katslr, Abu 'Amr, Hamzah, Hafsh,

Qalrm dan Warasy membaianya dengan meng-idgham'kan

(memasulkan) nuun ke dalam wawu yang setelatrnya fyaasiiw wal

qur'aanil foakiin).'Isa bin 'Umar membacanya dengan fatlwh pada

nuun fyaasilna]. Ibnu 'Abbas, Ibnu Abi Ishaq dan Nashr bin 'Ashim

membacanya dengan kasrah fyaasiinil. Qira'ah dengatfathah dalam

bentnk bina' atau karena dianggap sebagai maful dari Ji'il yalag

diperkirakan, perkiraannya: 4'$ pAu yaasiinal (bacalah yaasiin).

Qira'ah dengan lcasrah dalam bentuk bina' juga seperti halnya 1a.
Ada juga yang berpendapat bahwa qira'ah deryanfathah daln kasrah

untnk menghindari bertemunya dua suhm [yakni sukun padayaa' dan

nuun (b)]. Adapun alasan qira'ah Jumhur dengan suhn pada nuun,

karena diungkapkan dalam bentr* ejaan sehingga tidak ada peramya

dalarn i'rab. Hanrn Al A'war, Muhammad bin As-Sumaifi' dan Al
Kalbi membacanyar{engan dhammah pada mrun lyaasiinuf seperti

halnya * ,'J;idan 13.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa latazt. ,i ini sebagai

khabar dai mubtada'yeng dibuang, yakni; ,p-ilL (ini yaasiin), dan

tidak di-rasftrifkarcra sebagai'alam dar tahits.
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Kemudian ada perbedam pe,ndapat mengenai malcna lafazh ini
tj[]. Suatu pendapd menyebutlrru, bahwa malananya: 'J413- (watrai
lelaki), atau &u{ q (wahai orang). Ibnu Al Anbaxi berkata, *waqaf

pada .,-l adalah bagus bagi yang mengatakan bahwa ini adalah
pembukaan surab, sdangran bagi yang mengatakan bahwa malcnanya
',F.:u-,maka hendaknya ndakwoqofdi situ." Sa,id bin Jubair dan yang
lainnya mengafakan, bahura .r+ adalah salah satu dari nama-n:rma
Muhammad $, dalilnya ioti$rliiy (sesungguhnya knmu salah
seor(mg dqi rasul-rasul). Dili ifir terdapat ungkapan As-Sa'd bin Al
Himyari:

tgts- jt'4 r'rpt,-l^+r, *U,iet \ F U

-Walui jiwa, jmgantah kan memurnikan loyalitas dengan

mmgrynyakan

kechtan kcc:uali lter@) kchnrga yoasiin.u

Dei itr juga toaryc rmg@n: '&-rE-lT,{t?fu (semoga
salam kesejaht€raan dilimpahtmn kepada keruarga yaasiin), yakni
keluarga Muhammad- InsyaAllah nanti di dalam surah Ash-Shaaffaat
akan dikemukekan telrtmg Ta yang dimaksud dengan keluarga
Yaasiin.

AI wahidi bedmfta, avraknanya: wahai penghulu manusia."
Malik berkd4 *Yainr salah sahr dari nama-nama Altah Ta,ala.,, ki
diriwayarkan dainya oleh Asyhab. Abu 'Abdirratrman As-sulami
menceritakan dari Ja'far Ash-Shadiq, bahwa maknanya: '# u-(wahai
tuan/pe,mimpin). Ka'b bekdq .Itu adalah sumpah yang Allah
bersnmpah deirgannya- M-zdjd me-rajih-y,an pendapat yang
menyatakan bahwa maknenya 3C;.i u_(hai Muhammad).

Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah ini lafazh Arab
atau bukan? sa'id bin Jubair drn''Ihimah mengatakan, bahwa ini
latazh lrabasyi. Al Kalbi mengmkan, batrwa ini lafazh Siryani yang
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diucapkan oleh orang Arab sehingga termasuk bahasa mereka Asy-

Sya'bi , battwa artinya dia menurril logat Bani Thay. Al
Hasan mengatakan, bahwa artinya dia me,lnrnrt logat Bani Kalb. Di
dalarn surah Thaahaa dan sumh Al Baqarah telah

dikemukakan penjelasan yang cukup gamblang sehingga tidak

berpenjang lebar di sini.

,{{t yf.}ig (Demi Al Qtr'an yang peruh hibnoh). Lafazh ini

dengat jarr karena memulai lafazh sumpah. Ada juga yang

berpendapat bahwa kalimat ini di-'athf-kan kepada ,ft" dengan

perkiraan majuj-nya itu karena disembrmyikannya kata sumpah. An-

Naqqasl, berkata, *Allah tidak pernah b€rsumpah dengan ftrma

seorang nabi pun diantara para nabi-Nya di dalam Kitab-Nya tentang

pengutusan kecuali dengan nerna Mubammad S sebagai

pengagungan dan pujian baginya- A,$,adalah yang adil, yang tidak

bertentangan dan tidak bersebe,rangan- Atau: yang pengucapnya Maha

Bijaksana.

Penimpal kata sumpah , , 't*;jitoi6i4 (sesmggabtya kamu

salah seorang dari rasul-ras$. Ini sebagai sansgahan terhadap

oraog-omng kafir yang mengingkari kerasulanny4 yaitu mereka yang

mengatakan, frU L*'K*ru bukan seor(mg yang dijadikan

rasul." (Qs. Ar-Ra'd [13J: 43).

Kalimat #+Jri{" (yans berada) di atas jalan yang

hrus) sebagai Hnbar lain rmtuk 3l fpua" kalirnat f,(|1, yakri:
sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. ;;;-lir LrPt
adalah jalan yang lurus/benar yang mengantarkan k€pada yang dicari.

Az-Zanaj berkata, "(Yakni) di atas cara para nabi yang sebelurnmu."

Bisa juga kalimat ini berada pada posisi nashab sebagu hoal

di)1Fl',t$ (gebagai wahyt) ),qA diarukon oleh Yang

Maha Perkasa lagi Maha Penyayory). Nafi', Ibnu Katsir, Abu 'Amr
dan Abu Bakar membacanya dengan rafo' @z lafazh JrjJ, karcna

385TAFSIR FATHUL QADIR



dianggap sebagai lfiabu darr mubtada'yang dibuang, yakni: 'bi| 1"r.
Bisa juga sebagai l*abu dari .,i bila di"nggap sebagai nama surah.
Yang lainnya me,mbacanya dengan nashab t'$*l sebagai mashdar,
yakni: Allah me,nunmkan itu dengan penururnn dari yang Maha
Perkasa lagi Maha Penyayang. Maknanya: sesungguhnya engkau,
watrai Muhamma4 diturunkan oleh yang Maha perkasa lagi Maha
Penyaya"g- Pemaknaan yang pertama lebih tepat. pendapat lain
menyebntkan, bahwa manslrub-nya ini karena sebagai pujian menurut
qira'ah dengan nashab, dan Allah $ mengungkapkan penurunan itu
dengan mashdar sebagai bentuk mubalaghah (menunjukkan sangat)
sehingga seakan-akan itu 4dalah penurunannya itu sendiri. Abu
Haiwall At-Tirmidzi dan Abu Ja'far yazid bin Ar ea'qa' serta
Syaibah mernbrcanya: [;p, denganjor karena dianggap sebagu na't
untuk latazh OT $t,atau sebag at bqdal darinya.

I-aan@a kalimat ;3iiVt:-r41U6313. (agm kamu memberi
peringatot kewdo kown yory bapak-bqak mereka belum pernah
diberi bisa terkait dengan 'r!$ , ataa dengan fi,t yurg
disembunyikan yang ditunjukkan oleh katimat |41:,51i5 (seorang
dui rasul-ramt), yakni: Kami mengutusmu agar kamu memberi
peringataa. t, @a kalimat ;iiiVf r$U @ang bapak-bapak mereka
belum pernah diberi peringatan) adalah naafiyah (penafi; yang
meniadakan), yakni: dj,ii jllt P Oang bapak-bapak mereka belum
pemah dib€d pedngatan). Bisa juga u ini sebagai moushul atau
mauslntf,, yalni: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang
bapak-bapak mereka telah diperingatkan, atau: agar kamu memberi
peringatan kepada mereka tentang adzzrb bapak-bapak mereka telah
diperingatkaa Bim juga sebagai masMo, yalari: peringatan bapak-
bapak mereka Berdasarkan anggapan bahwa u ini adalah naa/iyah
(penafi; yang meniadakan), maka maknanya: yang bapak-bapak
mereka belum p€flrah diberi peringafan oleh rasul-rasul dari kalangan
mereka sendiri. Bisa juga maksudnya: yang bapak-bapak mereka yang
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sumpah;

seorang Pemberi
petunjuk dari salah

kaum Quraisy.
'a Muhammad

mereka. Makna 6a

lain)), yakni yang

) maksudnya adalatr

(konsisten).

rasul dari kalangan

Bani Israil. t1G

mereka harapkan,

peringatan) darr

mereka {:!9
ino, 'S;i SL

mereka dari

(mereka) di muka

isfatrya seperti

'nyalafazh riil
lafhzh muonnats,

: salah satu

bahwa maknanya:

i pengutamaan

s , i4iK1j 1do"
rencana melalnrkan

terdekat belum pernatr diberi peringataa karena

masa.

Kalimat 'r#i6 (korena mereka lal'

penafian peringatan menurut pemaknaan yang per

bapak mereka belum pematr dib€ri peringatan s

mereka lalai. Sedangkan mentrnrt pemaknaan-l

terkait dengan ,r1 (agar kamu nemberi pering

mereka latai terhadap apa yang telah diperingat

bapak mereka. Mayoritas ahli tafsir berpendapt

adalah penafian (belum pemah dib€d peringatar

tarnpak dari gaya redaksi ini karena disusul olel

(koretta mereka lalai) terhadap apa yang sebelumn

Laampada kalimat '#ie\flt|*fi I
pasti berlaht perkataan (kctentuor AAaD tur

mereka) adalah kalimat sumpall, yakni: demi A

pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyal
't- adalah pasti dan wajib berlakrmya perka

terhadap kebanyakan mereka, yakni kebanyakar

atau kebanyakan orang kafir secara mutlalq atal

kafir Arab, dan mereka mati dalam kekufiran se

kekufiran sepanjang hidupnya, maka sinergilah 1

',t 3-{ i4 (karena mereka tidak berimon) derrgt

berdasarkan pemaknaan ini. Yakni: karena Allah

akan terus menenrsnya mereka di dalam kekufirrz

mati dalam keadaan demikian. Ada juga yang

yang dimaksud dengan 3$t <Wrl-"t^ l di sini ar

4 #" qfaiJ;'*J @ 3;fi '5xJ{6 J8' uor"
sumpah-Ku) don harrya kebenqm itulah I
Sesungguhnya Aht pasti akan menuruhi nerakr,

jenis lramu dan dengan orang'orang yang met

Shaad [38]: 8a-85).
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IGIimat ilfi efie$Ey (Sesungguhnya Kami tetah
,ranas(mg fulengu di lelur nureka) adalah penegasan untuk yang
sebehmnya yang diumpamakan dengan perihal orang-omng yang
dibelenggu lehernya tl $a" itu), yalari belenggu ,tu a-GlYr31
((diangkat) kc dagr) sehingga saat itu mereka tidak lagi dapai
menoleh dan tidak bisa melepaskannya Ihrlah makna firman-Ny,. f6
{r-;;ti? @ako koena itu mereka tertengadah), yakni *"rr"rrgudulri*
kepala mereka dengan me,mejamkan penglihatan mereka Al Farra'
dan Az-74i4 be*at4 "i;iiir adalah yang memejamkan
pemglitmya setelah kepalanya." Makna a,ili adalah
mTeangkd kepata dm memejamkan penglihafan. Dikatakan er{i
la?t gr dtul;;b .el, $eabila unta itu kepalanya dan
tidak minrm air. Al A ari bertat4 "Allah menginginkan agar ketika
trngan merdra dibelenggu ke leher merekq belenggu itu diangkat ke
dagu dm kcpala merreka sehingga tertengadab, maka dengan begltu
merrdra merrgengkrt kepala karclra dianggkatnya belenggu hingga ke
dagu- Qatarleh bedda, *'4;# adalah dibelenggu,, pemaknaaa

yarg pertma lehih tepat, dari itu terrdapat ungkapan seorang penyair:

ed,;;tV3:at W'#4t* * t\s
u&nertoa *ani ara*aA* di sisi-sisinya,

sot bil nen$@nkfr, nuo bagoikm rmta yang ditengadohkan.,,

Az-7$jE berl@, *B'rlan Januari dan Desember disebut juga
dua bulm qimah (dua bulan me,lrengadah), karena (pada masa

tem€htr) kedra rmia mendatangr tempat a6, ia mengangkat kepalanya
kar€Da saDg$ dingin-"

Abu 't baidah bertatq 'T)ikatakan Ht '4 apabila unta itu
mengangkat kepalmya dari kotam (tempat air minum) dan tidak
minum dain5ra" Abu 'Ubaidah juga berkata, ..Itu adalah
p€rumpamaanyang disebuean Allah mengenai keenggrnan mereka
m€nerima pefi4iuk, s€eerti halnya orang yang dibelenggu.
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I

Sebagaimana dikatakan: Fulan adalah keledai, "yakni: tidak dapat

melihat pefunjuk. Dan sebagaimana rrcapan seorang penyair:

\,55 jt6 $$,f {
'Ada belenggu-belenggu dan tali-tali pengekang pdda mereka dari

kchtrusan'."

Al Farra' berkat4 "Ini adalah perumpamaao, yakni: Kami

menaham mereka dad bednfak di jalan Allah. Dan ini s€perti firman-

Nyq & lyrj,fu 1:iJ;47j,,D,,7 jutgottah kamt jaditran

nngbnmu terbelenngu pada lehermu-" (Qs. 61 Israa' [17]: 29)'

Demikian juga yang dikatakan oleh Adh-Dhabhak'

suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat ini mengisyaratkan

kepada apa yang dilatalkao terhadap sufir kaum di nerak4 yaitu

dipasangkannya belenggu-belenggu_ @a leher merek4 sebagaimana

prd" fi*r" Allah riloto, ;*-tOiif$;t 
*Ketika belenggu dan

rontai dipasang di teher merekt! (Qs- Ghaafir [a0]: 71)'

Ibnu 'Abbas membacanya: '$$1 
euJjl e EW 61.' ez-zaiial

berkata, ..Yakni igfi e [sesungguhnya Kami telah memasang

belenggu di tangan mereka]." An-Nuhas berkate *Qira'ah ini sebagai

penafsiran, dan tidak boleh dibaca de,ngan bacaan yang menyelisihi

mushaf.,, Lebih jauh ia mengatakao, "Pada rcdaksi ini ada kalimat

yang dibuang dalam qira'ah jama'ah, pertiraannya: @rirlf e k it
g63'!i it #1Xlt i4IJ eJ,i (sesungguhnva Kami telah memasans

belenggu di leher dan di tangan merekq lalu belenggu itu (diangkao

ke dagu)." Jadi lafazh u4 sebagai ungkapan t€ntang tangan, dan

bukannya tentang leher. orang Arab bisa membuang y"ng seperti ini.

Contohnya, 'iJi'4 hfi'Wkoi*, (baju besi) yang memelihara

lramu dari panas.'J (Qr. a"-NuUr [{l: 8l), , # 1&t?3

#r (dan.pakaian yang melindtmgimu dari rlingin), katena pakaian

yang dapat melindgngi daxi paoas bisa jgga melindgngi dari dingin.

Iftrena bila betenggu itu di leher, maka sudah pasti'me,mbelenggu
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'-ngsn j .ga. Apalagi.Allah mengatakan, aS:.:frJtG Qotu tangan
nerelra (frorgkd) fu fuSrD. Maka dapat diketahui batrwa maksudnya
f,^lah t -rgan 'o;',ii # @aka karena itu mereka tertengadah),
yalmi kepala mereka karena tidak bisa berkutik. Karena
ormg ymg dibele,tggu tangannya ke dagunya maka kepalanya akan

Diriurayatkan juga dari Ibnu 'Abbas, bahwaia membacanya: 61

'$bl WJ e e Uii+ lSesunggpnnyaKami telah memasang belenggu
di hgan mereka). Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia
me,mbacmya: '$et p$;'J C e & 4 (Sesunggubnya Kami telatr
m€masmg belenggu di tangan mereka) sebagaimana yang
diriwaydm dari Ibnu 'Abbas.

{n;+iF*UA$6bFy:r (Dan Kami adatcan di
ludryt rureka dirrd@ dm di belakang merela dind@ @ula)),
yakni: Kmi merrgh^langi mseka tlari keimanan dengan berbagai
halangan, sehingga mereka tidak dapat keluar dari kekufuran menuju
kcpda keimaan Yaitu seeerti orang yang telatr dioding-
dinding penrnp di hadapannya dan di belakangnya,Lafazhi-:.Jt ut"r,
iIJr -Oengm fdatutt atat dhownoh pada siir- adalah dua macam
togd- Dri malrna ayat ini tsdapat ungkapan seorang penyair:

,':.:1r,, u$ rp u.? 6 il6 \ qlg
"Mt diutua kcjadiabkejadiq semoga kau kehilangan bapabn4

bohu'aaht

dps@gko, wxnltfu dtuding4inding penutup di tonah.,,

frf#fr, @o, Ibrrri wry fuota) mereko), yakni Kami tutup
pe,gtihh merdra d) {t"nnss, merelw)karena sebab it\ 'a2i;-{
(fida* @ nuliha), yakni tidak dapat melihat qpa pun. Al Farra'
bcd@, *(Yalcni) dan IGmi samarkan penglihatan mereka dengan

tutrry r, yakni:.membr$akao, seningga mereka tidak dapat melihat

rt
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jalan petunjuk." Demikian juga yang dikatakan oleh Qatadah, bahwa

maknanya adalah: tidak dapat melihat petunjuk. As-Suddi berkata,

"(Yakni) tidak dapat melihat Muhalnamd ketika mereka telatr sepakat

untuk membunuhnya."

Adh-Dhahhak berkate *(6b$*b(W) \D* Kami

adakan di hadapan mereka dinding) yalari di dunia, l:i"h4Ft ;
(dan di belatrang mereka dinding (pula)), yakni di akhirat. efr$;f'
'OrH-{ # (dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak

dapat melihat), yalari buta dari pembangkitan kembali setelatr mati,

dan buta dari menerima syari'at-syari'at sewaktu di dunia." Pendapat

lain menyebutkan, bahwa apay^ngdi hadapan mereka adalah alfiirat,
dan apayang di belakang mereka adalah dunia

Jnmhur membacanya dengan ghain bertitik tr$i;;tt4, yakni

Fttt{ eb (Kami tutup penglihatan mereka), jadi ini dengan

anggapan dibuangnya mudhof. Ibnu'Abbas,'IJmar bin'Abdul' Adz,
Al Hasaq Yahya bin Ya'mur, Abu Raja' dan 'Ikrimah membacanya

dengan 'ain tanpa titik ti.Ag;6],--dari r.:rlt yaog artinya lemahnya

penglihatan. Contohnya: Sji Sre jT-sij"Barmtgsiapa yang

berpaling dmi pengajaran (Iuhan) Yang Maha Pemurah (Al

Qtr'an)." (Qs. Az-Zukhnrf [a3]: 36).

6j;i{ iibiitt#3:r?.'#,&3 (sama saia bagi rneretra

apakah lrarnu memberi peringatan kcpada mereka ataukah kamu tidak

memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman),

yakni engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak adalatt

sama saja. Az-Zajjaj berkata, "Yakni: siapa yang telatr Allah sesatkan

dengan penyesatan ini, maka tidak akan berguna baginya peringatan."

Adapun yang akan berguna bagrnya peringatan adalah bagi

mereka yang disebutkan di dalam firman-Nya, {!f 6 bfet
6L,'o;4i {# ?11 (Sesmgguhnya kamu hriyo memberi

peringatan lrepada orang-orang yang mau mengihtti peringatan dan

tafut kcpada 
Y 

Maha Pemwah walaupun dia tidak melihat-Nya),
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yakni mengikuti Al Qur'an dan takut kepada Allah di dunia. Kalimat
irhS-{ @weka tidak akan beriman) adalahkalimat permulaan yang
meirermgkan kesamaan yang sebetumnya, atau kalimat ini berada
pada posisi nashob sebagai haal (ketetangan kondisi), atau sebagai
bodal. #L,berada pada posisi nashab sebagai haar dari fa'il atau
noful-

,*Pfr i;17,"ufegofo berilah meretca trabm gembira
dcngor urptnto, dot pahala yang mulia), yakni berilah kabar
ge,mbira kcpada orang yang akan mengikuti peringatan ini dan takut
kepada Tuhm Yang Maha Pemurah walaupun tidak.meliharNy4
yaiu berita ge,mbira tentang ampuoan besar dan pahala yang mulia"
yaknipahalaymg bait yaitu surga.

IGmrdim Allah & mengabarkan bahwa Allah akan
m€nghi&rykm kembali omng-onrng yang telah mati. Allah berfirman,
$fi*-f iEGy (Sesmggutmya Kami menghidupkmt orang-orang
Drdil, yakni meoghidupkan kembali setelah mereka mati. AI Hasan
dm AdbDhahhak be*at4 "Yakni menghidupkan mereka dengan
keimam selah @iahilan." Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Kc-.dian mengancam mereka dengan dituliskannya segala
apa yang merrd<a perbuat" Allah berfirmao" vfi c,% (dan Kami
neruliskn ow yeg telah mereka kcrjakan), yakni perbuatan-

ymg telah mereka takukan, baik yang shalih maupun yang
b.o.,k -ef$ (dot bekas-bekas yang mereka tinggauran), yakni
kebaik*kebaih /ang manfra:tnya tidak terputus hingga setelah
mai, seperti orlang yang mencontohkan suatu kebiasaan yang baik dan
serupa4t'a- Aiau keburukan yang tenrs mengalirkan kebunrkan hingga
setelahmdi, seeerti or-a18 yang mencontohkan kebiasaan buruk.

Mqiahid dan Ibnu Z:rid b*atr- *yaitu seperti firman-Nya,
3A;U:SV;5.A$*moka tiq-tiap jiwa akan mengetohui apo
Wrg telah dikerjakru dan yory dilalaikanrrya.,, (es. Al Infithaar [g2]:
,, dry fim .Nya, it;iq#r$;Sfg$v"a" hari itu diberitatran
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lrepada manusia qpa yang telah dikcriakamya dan qW yurg

dilalaikannya." (Qs.Al Qiyaarnah p5l: l3).

Suatu pendapat menyebuikan, bahwa yang dimaksud oleh ayat

ini adatah beles-bel€s oraog-orang yang berjalan menuju masjid-

masjid. Demikian yang dikatakan oleh sejumlah sahabat dan tabi'in.

An-Nuhas berkata, "Ini pendapat terbaik mengenai ayat ini, karena

ayat ini dihrrunkan berkenaan dengan itu."

Pendapat ini disanggalu bahwa kesimpulannya berdasarkan

keumuman aya! bukan karena kekhususan sebabnya Keumgmannya

mengindikasikan dicatatkan semlra bekas-bekar, yarig baik magprm

yang buruk. Diantara yang baik adatah mengajarkan itnu dan

memurnikannya, wakaf un'tuk mendekatkan diri kepada AllalL

memakrrurkan masjid-masjid dan jembatan-je'mbatan, dan

sebagainya. sedangkan di antari yang bunrk adalah melakukan

ke"haliman, melakukan hal-hal yang membayahakan (merugikan)

manusia yang kemudian diikuti oleh orang-orang jahaq memungut

pajak (pungutan) liar dan sebagain-ya Krena itulah Allah &
;;"s"r.k*; dj ,,4y:^t't:;1,;;'Yt (Dan segata sesuatu Kami

laqnpullran di dotam Kitab Indukyang nyata (Lauh Ma$ttzh))' yakni

segala perbuatan hamba dan lainnyq apapun itu, dituliskan di dalam

kitab induk yang nyata. Yalmi kitab yang menjelaskan segala sesuatu

Mujatrid, Qatadah dan Ibnu T*rid mengatakan' bahwa

maksudnya adalah Lauh Matrfuzh. Segolongan ahli ilmu mengafakan,

bahwa maksudnya adalah catatan-catatan 2mal perbuatan.

Jnmhur membacanya: d%j, dalam benhrk bina' lil fa'il-
Sementara Ztxr dan Masruq membaca dalam bentuk bina' lil mofd

1,*s*51. Jumhur membacanya: '^fiA d;r'K dengan *tt-b'J3
sebagai isytighal. Sementara Abu As-Samal me,mbacanya dengan

rafa' $llsebagai mutbada'.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu

'Abbas mengenai firman-Ny4 ,h, Vaa siin), keduanya mengatakan,

'(Yalmi) '*,i, U-(Hai Muhammad)."

Ibnu Abi Syaibah, 'AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari beberapa jalur dari

Ibnu'Abbas firman-Nya, ,i-2(Yaa siin),iaberkata *(Yakni)

6ol o- (Hai manusia).- 'Abd bin Hurnaid juga meriwayatkan seperti

itudari'Ikimah.

Ibnu Mardauraih dan Abu Nu'aim di dalam Ad-

Dala'ilmeriway' kan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, 'Nabi $ pernah

membaca (Al Qu'an) di masjid dan menyaringkanbacaannya sampai-

sampai beberapa orang Quraisy merasa terusik, hingga mereka berdiri

beliau) rmtuk mencelakai beliau, rurmun tiba-tiba

t ngan mereka dihimpunkan di leher mereka, dan tiba-tiba saja

mereka menjadi buta, tidak dapat melihat lalu mereka dut qg kepada

Nabi * dan be*ata, 'I(mi persrmpahkan engkau dengan narna

AIIah dm kekerabaran, hai Mrhammad.' Memang tidak ada satu klan

(marga) prm di semua marga arraisy kecuali Nabi $ mempunyai

hubungan kekerabatan dengan mereka Maka Nabi $ berdo'a hingga

hilanglah apa ymg me,nimpa meleka itr+ lalu turunlah ayat-ayat: j2
$nf.y50 t"- siin Demi Al Qur'an yang penuh hiturah)
hingga: 'o;ii-{ $*f fi (aoukah kamu tidok memberi peringatan

kepada mereka, mereka tid&, ako, beriman). Dan memang temyata

tidak seorang pun dari orang-omng itu yang beriman." Mengenai

sebabsebab turuDnya masih ada riurayat-riwayat lain, dan riwayat ini
tadi adatah yang paling bagusdan paling mendekati kebenaran.

Ibnu Abi Hatim meriwayarkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata"

"iti-$ adalah apa yang di antara dada dan dagu. 6#;n (karena

itu mereka tertengadah) sebagaimana tertengadatrnya binatang

tmggaogan kar€Da tali kekang."
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya juga, mengenai

firman-Nyu, &i,b$6b(.W) (Dan Kami adakan di lndapan

mereka dinding...i iu berkata "Mereka pernatr melewati Nabi $
namun mereka tidak metihat beliau."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya juga, ia berkat4
.IOrang-orang 

Qtraisy telatr berktrmpul di depan pintu rumatr Nabi $
menunggu beliau keluar untuk mereka sakiti. Hal itu terasa berat oleh

beliau, lalu Jibril membacakan surah Yaasiin kepada beliau dan

menyuruh keluar kepada mereka Lalu beliau mengambil segenggam

tanah, kemudian beliau keluar sanrbil membacanya dan menaburkan

tanah itu ke kepala mereka. Maka mereka pun tidak melihat beliau

hingga beliau lewat. Lalu salah seorang dari mereka mengusap

kepalanya dan mendapati tanatr- Kemudian seseorang dari kalangan

mereka datang lalu bertanyq 'sedang apa kalian duduk di situ?'

Mereka menjawab, 'Kami sedang menunggu Muhammad.' orang itu

berkata, 'sungguh tadi aku melihatnya masuk ke masjid.' Orang itu

lantas berkatA 'Berdirilatr kalian, sungguh ia telah menyihir kalian''"

Diriwayatkan oleh 'AMunazzaq, At-Tirmidzi dan ia

menghasankannya, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al

Hakim dan ia menshahihkannyq Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di

datarn Asy-SyL'ab, dari Abu Sa'id Al l(hudri, ia berkata" *Bani

Salamah tinggal disalah satu sisi Madinalr, lalu mereka ingin pindatt

ke dekat masjid, kemudian Allah menurunkan ayat: - (i$t ,;:' i;6t
i.Cti:Vi1 (i! 43 (Sesunggttturya Kami menghidupkan orang-

' 
ordng mati dan Kami menuliskan aPa ydng telah merefta kcriaftan dan

bekas-belas yang merefta tinggalkan). Lalu Rasulullah $ memanggil

mereka, lalu bersab U, $;St #S-'4(Sesungguhnya Allah menuliskan

bekas-bekas yang lulian tinggalkot). Kemudian beliau membacakan

ayat ini kepada merekq mal@ mereka pun tidak jadi pindah.rrr8 [t
Firyabi, Ahmad di dalaur Az-zuhd,'Abd bin Humaid, Ibnu Majah,

tt" Shahih,At-Tirmidzi (3226);Al Hakim Ql 4,;S); Dishahihkan oleh Al Albani.
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Ibnu Jair, Ihr Al Mmdzfu dm Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

serrrya inr ari Ibmr'Abbas

Disetndrm di dalm guhih Muslim dan yang lair.rnya dari

hadits Jabir, ia bcdrata, "sesrmggunnya Bani salalnah ingin menjual

t€m@ 'rgg,tl merelsa dm piodah ke dekat masjid, lalu Rasulullah #
mengdakm v@amerdra, $f, +X iStW ,lts.' d.u-(Wahai Bani.

Sal@noh t@lernPat tingal ftatian itu menuliskan belas'bekas

kalimr.-tre

-$15 3tGroJ-li t;{ ;yi:ll;g1 st I + }b
iJ:.i $trti|g'6t et|.$fr 6iK,;fi; 6L

it-ij,ii,1;;b.'i$fr ditr'4f $'fi t1'tj6'

JWri @ 1'jq! KlLlyne; $6,@F 
-oi.+(:

**5Wit{'6,5*6Yr}G -#gt
5H';#wu6@ ilt':*uKqs
lCg_B'i,,fi16au 63;Ti-;{s

@ a;4 4V e,L "$fi;J 
Y Cr'@'ui$

-g di $ ?,'d$i a;i,- oL14y* 43;, n!6;
@ #,fi ,i 6ya @ g&i.{; t4 ex*
rD$ralflt Irrtoslim @tr) dri tnt'*r 16iL
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4t i6fu1 &:Jir @ dfib-F;-t;r- -,1
@'q;fJ'q &,r; JPq @'"$;'qi'

"Dan buatlah bagi nereka suata petwqanuo4yoiarperuluduh

suatu negefi hetika utusan-afisot dda"g kerydanuefu; (yaitu)

ketikaKamimengutuskepodangefudulotutgttttson'lalu
mereka mendustahan keduanya; kerudiut Koni fufrot dcngan

(utwan) hetiga, maka kefiga tdnsorit itu berkdo"futotguhnya

kami udalah orang4rutg yailg dirdtu *qoiloru" Mercfu

meniawab, 'Katnu tidak bin huyolott nonusia sqati ha"'i dan

Attah Yang Maha Pemurah tfulok nunwanhot wtt&tputt, futtu

fidak bin hanyalah pmdusta beloha.'Mqektwm,'Tahan ko"'i

tebih nungenhai bahwa ser;lolgfinya ka'ili cfulrt oio'g4ra"g

yvng diutns hepada korrnl Don kryiifut horlifino*Iob hotyolalt

nenyamp aikan (p erintah AIIah) dcngot ictw" Ma*a nuni awab'

'Suungguhnya kani betnasib nulory koena ho"'t' sutggalnya
jiha kamu fidak berhenti Qtwqoa ko"'i)' nlrcaya Loni akan

merajam hamu dan kamu posti oror nad@*ot sika yang Pedilh

dafi kani' (Jtruan-tilosot ita fuThdo, 'Katulutggt ko"" itu

adalah harena kamu sendbi, Apghol,iilw ku,,tl difuipfiagdo,,
(kamutnenganconkorri)?Sebounyako""'ofulol'fuunyang

mcbmpaui batas., Dan dotanglot dtti ulrotg kdt wrurg luki-Iaki

(Habib An-Naiiar) dengut bergego*gegos, fu Wao' 'Hai kaurtu

ikutilah utusan-utusan itu' Ikntihh ofutg J,otg fioda mi,'tL

balasan kepadamu; dan mereha adolott orongo'wrgyo'g rundqot

petuniuh Mengapa aku tidah nunyembah ffultn) yong telul

menciptakanhu dan yang hanya kepont-Nyaloh ko"t' $eruu)

akandikembalikan?Mengqaohaofutttttaqanhhtuhanatrtan
selain'Nya,iika (Attah) Yang Moha Penuruh iluql'eruluki

kemudharatan terh adaphg niscaya syafa' d nucka fidok nenberi

mnnfaot sedihit pw bagi ditihu don nurcfufino* @"1r,) dqot
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,nenyelarrratkonku? Sesungguhnya ahu kolau begitu pasti berada

dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman

kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengahuan keimanan)ku
Dikatakan (kepodanya) r' Mas ukloh he s urgo.' Ia berkata, Alangkah

baihnya sekiranya kaamku mengetahui, apa yong menyebabkan

Tuhanhu mcmberihan ampun kepadaku dan nunjadikan oka
termasuh otongotang yang dimuliakon'." (Qr. Yaasiin [36]: 13-27)

Firman-Nya, ';$,iA1Srl3.iV (Dan buattah basl
mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri).

Pembahasan Gntang ayat yanrg serupa ini telah dipaparkan di dalam

surah Al Baqarah dan strah An-Naml. Maknanya: buaflah suatu

perumpamaan bagi merek4 atau: buatlah suatu perumpamaan bagimu
tentang penduduk suatu negeri, yakni: umpamakan mereka pada

dirimu sebagai penduduk suatu negeri.

Pemaknaan yang pertama berdasarkan firman-Nyq #6it
';rrfijjl' s e smgguhny a kamu s al ah s e or ong dm i r as ul -r as ul. " (ay at 3),

dan firman-Ny4 tj'|)A"agar kamu memberi peringatan kepada

lraum." (ayat Q, yakni: katakanlah kepada mereka, crr{ku bukanlah

sesuatu yang baru diantara para rasul. Karena sebelumkq telah datang

para rasul ke penduduk suafu negeri, lalu para rasul itu
memperingatkan mereka dengan apa yang aku peringatkan kepada

kalian. Lalu mereka menyebutkan tentang tauhid, mempertakutkan

tentang Kiamat dan menyampaikan berita gembira tentang

kenikmatan negeri abadi."

Pemaknaan yang kedua berdasarkan apa yang dikatakan:

bahwa peringatan tidak berguna bagi orang yang disesatkan Allah dan

telatr ditetapkan baginya bahwa ia tidak akan beriman. Allah
mengatakan kepada Nabi $: buaflah suatu perumpamaan bagi dirimu
dan kaurnmr1 yakni: umpamakannya bagi mereka dari dirimu iuatu
perumpamaan tentang penduduk suatu negeri, yang mana telah datang
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kepada mereka tiga orang rasul namgn mereka tidak juga beriman.

Sementara para rasul itu tetap beNabar menghadapi penganiayaan.

Sedangkan engkau datang sendirian kepada merek4 dan kaummu

lebih banyak daripada kaum ketiga rasul tersebuq karena ketiga rasul

itu diutus kepada penduduk suatu negeri, sedangkan engkau diutus

kepada selunrh manusia Maknanya buatlah perumpamaan bagi

mereka seperti penrmpamaan pendudgk suahr nqgeri, yakni:

sampaikan kepada nrereka ir{sah mena\iubkan tentang penfuduk suatu

negeri. Tapi redaksinya tidak menyebutkan kata kisah, dan kalimat

"penduduk suatu negeri" menempati posisinya di dalam i'rab'

Suatu pendapat menyebuckan, bahwa tidak perlu

menyembunyilgn itu, karena maknanya: jadikanlah pendudgk negeri

itu sebagai perumpamaan bagi mereka Yang mana {l ltuotu
perumpamaan) dan {:}l,rt;l @naa* suatu negeri) sebagai-^o7ui 

aan i.t;>1O*aunl Ntu ifi Gt @endutuk suotu rcger)

sebagai badot dai ig (suau penonpunaan). Telah kami kemukakan

pembatrasan tentang maful pertamanya dari kedua ,nofd ini, apakah

itu {ijataukatr -;ii ;;1.
Tetah dikatakao, bahwa p@ggunaan perumpamaan tsrtlailzng

untuk menyesuaikan suatu kondisi asing dengan kondisi lainnya yang

semisal, sebagaimana pada firmm-Nya, Wo#-{i'itl<;
*):rvs 6 

"air'filor, 
membud isteri Nuh do, isteri Luth

perumparnoon bagi orang-orong W." (Qs. At-Tabriim [66]: 10).

Dan terkadang digunakan dalam penyebutan kondisi yang asing dan

menerangkannya kepada manusia t npa maksud menyesuaikannya

dengqn yang semisr,loyq sebagaimana pada firman-Nyq 'FJ61>3
JG*{v'a"" tulah Kami berikan lcepadanu beberapa

perumpamaan."(Qs. Ibraahiim [a]: 45), yakni: Kami t€rangkan

kepada kalian perihal-perihal indah yang mena\iubkan Maka

keasingannya itu bagaikan perumPamaan. Maka firman-Nya di sini:
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iil P J.ib (Dan buattah bagi mereka suatu perumpamaan) bisa
dikategorikan dengan kedua kategori ini.

Al Qurthubi berkata, 'Negeri yang dimaksud adalah

Anthakiyatr menurut pendapat semua mufassir."

Fimran-Nya,'oj:"Fl6i,J(-iy ltretitn utusan-utusan datang

kepada mereka) sebagai badat isytimal da.i- {Afi,ib| Qtenduduk
suatu neger). O^ irj35l (utusan-utusan) adalah para satrabat 'Isa
yang diutus ke Anthakiyah untuk menyeru penduduknya ke jalan

Allah. Lalu Allah S menyandangkan pengutusan itu kepada Diri-Nya
di dalam firman-Ny q 6il 6L$13'sy{Oaitu) twtikn Kami mengutus

lrepada mereka dua orang utusan), karena 'Isa mengufus mereka

berdasarkan perintah Allah &. Bisa juga Allatr mengutus mereka

setelah mengangkat 'Isa ke langit.

l:3,;K Qafu mereka mendustakon keduanya) tentang
pengutusan itu. Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah

memukuli keduanya dan memenjarakan keduanya. Suatu pendapat

menyebutkan, batrwa rumoa kedua utusan itu adalah Yohana dan

Syam'1s.. Pendapat lain menyebutkan, bahwa nama ketiga orang yang

diutus itu adalah Shadiq, Masduq dan Salmon. Demikian yang

dikatalon oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya. Pendapat lain
menyebutkan, bahwa nama mereka adalah Sam'an, Yahya dan paulus.

9(,W1 (kemudian Kami htattran dengan (utusan) trctiga).

Jumhnr membacanya dengan tasydid l$A.Sementara Abu Bakar
dari 'Ashim membacanya dengan takhfif pada zaay (tanpa tasydid)

$'ifq.Al Jauhari berkata, 'itSyii dan (dfi, ,"*u takhfif maupun
dengan tasydid, artinya: Kami teguhkan dan Kami kuatkan.,, Maka
berdasarlon pengertian ini, kedua qira'ah ini maknanya sama.

Pendapat lain menyebutkarU bahwa dengan taWtfrf bermakna: Kami
kalahkan dan Kami fimdukkan. Contohnya, y$ijg,S,,dan dia
mengalahkan aht dalam perdebatan." (Qs. Shaad [3S]: Z3).
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Sedangkan dengan tarydid maknanya: Kami kuatkan dan Kami

banyakkan.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang ketiga ini adalah

Syam,un. Ada jugayang mengatakan, bahwa itu adalah t"lfuYt,*,,,,

'oj:"i $1t$'g6t @ala ketiga utusan itu bukql!
'sesungguhnyo t**t adalah orang-orang yang diutus kepadamu.),

yakni ketiga utusan itu semuanya mengatakan demikian. Mereka

mengatakan perkataan ini untuk menegaskan karena telah ada

pendustaan terhadap kedua orang utusan terdahulu, yang mooe

pendustaan terhadap keduanya juga merupakan pendustaan bagi yang

ketiga, karena mereka semga diutus untuk misi yang sama' yaitu

mengajak ke jalan Allah &. Iftlimat ini sebagai kalimat permulaan

yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Jadi

seakan-akan dikatakan: Apa yang dikatakan oleh para utusan itu

kepadamereka setelatr dikuatl@n oleh yang ketiga?

Demikian jusa kalimat t\f.Jt'SiUile (Mereka

menjawab, ,Kamu tidak tain lwtyatah manusia seperti kanD, int

adalah kalimat perrrulaan sebagai jawaban atas pertanyeen yartg

diperkiraan. Seakan-akan dikatakan: lalu apa yang diftarakan kepada

mereka oleh pendudqk Anthakiyah? Lalu dijawab: mereka

mergatakan "I(alian tidak lain hanyalah manusia seeerti kami."

Yakni: sama seperti kami sebagai manusia' sehingga kalian tidak

memiliki kelebihan terhadap kami yang mengkfiususkan kalian.

Kemudian mereka menyatakan pengingkaran terhadap

penurunan kitab-kitab samawi, mereka mengatakan, n'5;$dl-6
,n$ @o" Attah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sestntu pun)

dari apa yang katian nyatakan itu dan yang dinyatakan oJen lasut-q-s-ft
sebelum kalian beserta para pengikut mereka. L3.{3fiyhli,lfua4u
tidak lain hanyalah pendusta belalw), yakni: tidaklah kalian kecuali

telalr berdusta dalam menyatakan apayangkalian nyatakan itu.
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Lalu mereka dijawab dengan jawaban yang menetapkan

pengutusan mereka, yaittr dengan perkataan yang sangat menegaskan

karena berutangnya pengingkaran penduduk Anthakiyah, yaitu ucapan

mereka: 't H Ktftt-y-(ju (fut o, kani lebih mengetahui bahwa

sesungguhrrya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu).

Mereka menegaskan jawabannya dengan kata sumpah yang difatrami

dari peraktaan mereka: )1-C; (Tuhan twmi lebih mengetahui),'ts1

tlrada kalirnat tg a* bam lpadakalimat 6Mt
-$1$lfitWft (Dan kewaiiban kami tidak lain

hanyatah menyirnpaikan (perintah Allah) dengan ielas), yakni: tidak

adayangdiwajibkan atas kami dari Tuhan kami selain menyampaikan

risalah-Nya dengan cara yeng terang dan jelas, dan tidak ada atas kami

kewajiban selain itu. Iklimat ini sebagai kalimat permulaan

sebagaimana yang sebelumnya.

Demikian juga kalimat |*WGyfJG (Mereka meniawab,

'seswtgguhrya kami bernasib malang karena kamu), ini adalalt

kalimat permulaan sebagai jawaban . atas pertanyaan yang

diperkirakan. Yakni: sesungguhnya karni merasa sial karena kalian.

Mereka tidak menemukan jawaban yang bisa dikemukakan kepa{a

para utusan itu selain ini yang bertopang pada kedunguan dan

kebodohan serta tidak adanya alasan untuk menolak para utusan itu.

Muqatil berkata *Tidak turun hujan kepada mereka selama tiga

tatlun." Ada juga yang mengatakan" bahwa para utusan itu

memberikan peringatan kepada mereka selama sepuluh tahun,

kemudian mereka kembati anghrh dan sombong. Lalu ketika dada

mereka terasa sempit dan tidak ada lagr 4** yang bisa

dikemukakan, mereka pun berkat4 ;*AfW i t{ (sesungguhnya

jika komu tidak berhenti (menyeru lwmt), niscaya kani akan meraiam

kamu), yakni: jika kalian tidak berhenti dari menyerukan sorllso-

senran ini dan ungkapan-ungkapan ini, niscaya kami akan merajam

kalian dengan bebatuan.
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4 :.r:t;\, K1!;i3 (dan kamu pasti akan mendapatkan siksa

yang pedih dari kami), yakni yang pedih lagi menyakitkan. Al Fara'

berkatq ..Semua ruJarrl yang disebutkan di dalam Al Qur'an

maksudnya akan membunuh." Qatadah berkata, "Ifu artinya adalah

sebagaimana makna ffialnyq yaitu dilempari dengan batu." Adajuga

yang mengatakan, bahwa makna siksa yang pedih ini adalah diblnuh.

Ada juga yang mengatakan: celaan. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maksudnya adalatr penyiksaan yang menyakitkan tanpa

ditetapkan dengan suatu jenis tertentu. Inilah pemaknaan yang lebih

tepat.

Kemudian para utusan itu menjawab mereka tentang kesialan

mereka. '# W'66 ((Jtusan'utasan itu berkata, 'Kemalangan

lramu itu'adalih karena kamu sendiri), yakni: kesialan kalian yang

menimpa kalian itu adalah dari kalian sendiri yang menimpa. diri

kalian sendiri, dan bukannya dari kami. Al Fara' berkata " €-r*
# ,^ rcz-elcr dan a6al kalian." Demikian juga yang dikatakan

oleh Qatadah.

Jumhurmembacany", {&,sebagai ismfa'il,yakni # :it o
'ArS;#ro* Gebaikan dan kbburukan yang hinggap kepada kalian)'

Sementara Al Hasan membacany u, $iil, yakni f# (kesialan

kalian).

3H, i (Apakah iika lamu diberi peringaton (pamu

mengancam tcami)?). Jumhur dari katangan.ahli qira'& yang hrjuh

dan yagl lainnya membacanya dengan hamzah istifium lalu

setelalnrya 'tt! syarthiyyah (partikel kalimat syarat) dengan perbedaan

di antara mereka dalam benttrk tashil dan talqtq, dan memasukkan

ald antaru dua hamzah dan tanpa atif. ttbu Ja'fa4 Zurr bin Hubaisy,

Ibnu As-Sumaifi' dan Thalhah membacanya dengan dr:6 hamzahbep

fothah f,ift. ru A,masy, .Isa bin 'Umar dan Al Hasan membacanya:

6i.1, dengan fathah pada hanuah dan sulwn pa& yaa'dalam benttrk

zharf.
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Sibawaih dan Yunus berbeda pendapat apabila partikel
istifium dan partikel syarat berpadu, maka yang harus ditimpati?

Sibawaih berpendapat, bahwa yang ditimpali adalah istifham-nya,

sementara Yrmus berpendapat bahwa yang ditimpali adalatr syaratnya.

Berdasarkan kedua pendapat ini, maka penimpalnya di sini dibuang,

yakni: # FIW Ffs'Ifi (Apakah jika kalian diberi peringatan,

maka kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri) karena

dituqiukkan oleh yang sebelumnya.

Al -MajiWun membacany u, F# &'f, Aengan hamz ah ber -fathah,
yakni: F$ el (agar kalian diberi peringatan).

Kemudian para utusan itu beralih dari apa yang dituntut oleh
kalimat tanya dan kata syarat itu yang mengingatkan sebab kesialan,
lalu mereka berkata, 6jrJI'#5 & (Sebenonrya kamu adalah
kaum yang melompaui batas), yakni: perkaranya tidaklah demikian,
tapi kalian adalah kaum yang terbiasa malampaui batas dalam
kemaksiatan. Qatadah berkatq "(Yakni) berlebihan dalarn merasa

sialnya kalian." Yahya bin Salam berkata, "(Yakni) berlabihan dalam
kekufuran kalian." Ibnu Bahr mengatakan, batrwa o';st di sini adalatr
3s.iir Gerusakan). AsaI makna SWll di sini adalah melampaui batas
dalam menyelisihi kebenaran.

61ts112{rtG1;r:6 (Dan datangtah dari ujung kota
seor(mg laWJaki (Habib An-Naljar) dengan bergegas-gegas), yaitu
Habib bin Isrdil An-Najjar. Ia seorang tukang kayu(naljar). Ada juga
yang mengatakan, bahwa ia seorang (tukang sepatu). Mujatrid dan
Muqatil berkata "Yaitu Habib bin Israil An-Naiiar. Ia seorang
pemahat patung." Qatadah berkata, "Ia menyembah Allah di dalam
goa Lalu ketika mendengar berita tentang para rasul, ia datang dengan
bergegas."

Kalimat Ay$lwlr;ri-J1 <a bertrata, ,Hai kaumku
ifutilah utusan-utusan itu.) adalah kalimat permulaan sebagai
jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan:

TAFSIR FATHUL QADIR



lalu apa yang dikatakailrya kepada mereka ketika ia datang? Lalu

dijawab, batrwa ia mengatakan, "Hd kaumku, ikutilah utusan-utusan

itu yang diutus kepada kalian' .karena sesungguhnya mereka

membawa kebenaxan."

Kemudian ia menegaskan itu dan mengulangrnya dengan

mengatakan , !* KIA-J ;,'G# Qtutitah orang vang tiada minta

balasankepadamu),yakni:tidakmemintaupatrkepadakalianatas
petunjuk yang mereka bawakan kepada kalian' i'ii$' {-t fa*
merelra adalah orang'orang yang mendapat petuniuk)' yakni para

ufusan itu.

Kemudianiamengemukakanungkapandalambentuknasihat

untuk dirinya dengan maksud menasihati kaumnya. laberkata ,l$
;p rsfil i;3-'{ lMrrgopa aht tidak menvembah $uhan) vang telah

ienciptatran&u?), yakni: apa yang menghalangiku dari sisiku dari

menyembah Tuhan yang telah menciptakanlu?

Kemudianiakembaliberbicarakepadakarunnyauntuk
menerangkan apa yang dimaksud olehnya, bahkan yang ia maksudkan

perkataannya itu kepada mereka. Ia pun berkata, 'oi1i$Y @"
yang hqrya kcpada-Nya-lah komu (semua) akan dikembalikan). la

tidak mengatakan: fil+Jt ta* yang hanya kepada-Nyalah aku akan

dikembalikan). Di sini terkandung ancalnan yang mendalam-

Kemudian ia kembati kepada ungkapan pertama yang

memaksudkan penegasan dan menarrbah kejelasan. Ia mengatakan,

'L4!."*jrO!6. (Mengapa aht alcan merryembah tuhon-tuhan

selain-Nya). la mer{adikan pengingkaran itu diarahkan kepada

dirinya" padahal ia memaksudkan mereka. Yakni: aku tidak akan

menjadikan tuhan-tuhan selain Allah lalu aktr menyembabnya dengan

meninggalkan penyembahan terhadap Tutun yang berhak disernbah

karena Dialah yang telah menciptakanku'
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Kemudian ia menerangkan perihal berhala-berhala yang

mereka sembah selain Allah sebagai bentuk pengingkaran terhadap

mereka, dan sebagai peqielasan tentang sesatnya akal mereka dan

dangkalnya pemikiran.mereka. Ia p,n berkata, f ,"r'r*Tg3j oL
It$ fi%fr-# rii (iitu (Auah) yang i,taha pemurah

menghendaH kemudharatan terlwdapht, niscaya syafa'at merelm
tidak memberi manfmt sedidt pun bagt dirihl, yakni manfaat apa
pun itu. g#-{j (dan mereka tidak (puta) dapot menyelamatkanhl
dari kemudharatan yang dikehendaki ruhan Yang Maha pemurah

terhadapku. Kalimat ini sebagai sifat untuk ''4.f. Quhan-tuhan), atau
sebagai kalimat permulaan untuk menerangkan perihalnya yang tidak
dapat mendatangkan manfaat mauprm menghalau madharat.

Kalimat ,FS Oidakmemberi manfaat)sebagai penimpal kata
syarat.

Thalhah bin Musharrif membacanya: e.3i&1, dengan fathoh
padayao'.

Selanjtrtnya ia mengatakan, G,f6,i (.lfrl lSuuoggahnyo
aht lralau begitu pasti berada dalmr kcsesatan yang nyata), yakni:
sesungguhnya aku jika menjadikan tutran-tuhan selain-Nya, maka
pasti aku berada di dalam kesesatan yang nyata- Ini sebagai
singgungan bagi mereka sebagaimana yang sebelumnya. Kesesatan ini
makzudnya adalah kerugian.

Kemudian ia menyatakan keimanannya dengan sangat jelas,
y*i tia* ada keraguan setelahnya Ia berkat4 'F;*t; --)
dffi (Sest*tgguhnya aht telah beriman k"podi Tuhanmu; maka

dengarkanlah (pengahtan keimanan)h), ia menujtrkan perkataan ini
kepada para utusan itu. Para mufassir mengatakan, batrwa kaum itu
hendak membrmuhnya, lalu ia mendatangi para utusan itu, lalu
berkata, "sesungguhnya aku telatr beriman kepada Tuhan kalian,
watni para uhrsan, maka dengarkanlah aku.' yatmi keimananku, dan
bersaksilah rmtukku denan itu."
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Pendapat lain menyebutkan, battwa ia menunjukan perkataan

ini kepada kaumnya ketika mereka hendak membunuhnya karena ia

sangat teguh pada agamanya dan sangat lanat memegang kebenaran.

Setelah ia mengatakan ini dan menyatakan keimanannya, mereka pun

'*-'T;;;::Hu*",,y.b,,,k*, bahwa mereka menginjak-

injaknya dengan kaki mereka. Ada juga yang mengatakan, batrwa

mereka membakarnya. Ada juga yang mengatakan, batrwa mereka

membuatkan lobang untuknya lalu melemparkannya ke dalamnya'

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka tidak membunuhnyq tapi

Allah mengangkatrya ke langit, maka ia pun berada di surga'

Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan' Ada juga yang mengatakan'

bahwa mereka membelahnya dengan gergaji'

'# r|rt'U- (Ditratapan (kepadarya), 'MasuHah pe surga.).

Yakni dikatakan itu kepadanya sebagai penglormatan baginya agar ia

memasukinya setalafu ia dibunutr, de,mikian ini sebagaimana

sunnatullah yang berlalu padapara syuhada di kalangan para hamba-

Nya

Berdasarkan pendapat yang menyebutkan balrwa ia tidak

dibunuh tapi diangkat ke langit, maka maknanya: bafiwa ketika

mereka hendak membrmuhnyq Allah me,lryelamatkannya dari

pembunrfian itu, lalu dikatakan kepadmya, 'Masuklah ke strga."

Kemudian setelah ia memasukinya dan menyaksikaonya, ,g,;'{rli-Jt
'u:iKlii,# 6; 4e6, @ 6;t5- (Ia berttata.'Atangkah

baibtya tiArorrlio 
-taumht 

mengetahui, rya yang menyebabkan

Tulanht memberikan amPun ftepadafu dm meniadikan aht termasuk

ordng-orang yang dimuliakan.'). Iklimat ini adalah kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, yuiit'it

Lalu apa yang dikatakannya setelatr dikatakan kepadanya: "Masuklah

ke surga," lalu ia memasukinya? Lalu dijawab: Ia berkata, "Alangkah

baiknya sekiranya kaumku mengetahui"' dst""
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L6 pada kalimat 4eQ @po yang menyebabkan Tuhanht

memberikan ampun kepadah) adatah mashdar, yakni: ,lt gl$
(ampunan Tuhanku). Pendapat lain menyebutkan, bahwa u ini adalah

maushul, yalcri: A d t* e$V (apa yang menyebabkan Tutranku

memberikan ampun kepadaku), 'aid-nya dibuang, yakni: A'&
(Tuhanku mengampuniku). Pendapat ini dipandang lematr karena

tidak ada makna bagi harapannya agar kaumnya mengetahui tentang

diampuninya dosa-dosanyq dan maksudnya tidak lain selain angan-

angan darinya agar kaumnya mengetahui ampunan Tuhannya baginya.

Al Farra' berkata, *Ini adalah kalimat lanya yang bermakna

kalimat ta\iub. Seakan-akan ia mengatakan, 'Karena sebab apa

Tuhanlu mengampuniku'." Al Kisa'i berkata, "Seandainya itu benar,

maka tentu ia mengatakan '6, tatpa alif $akni bukan Li]." Ia
disanggalu bahwa di dalam bahasanya orang Arab terkadang

diungkapkan dengan a/y' walaupun menjadi tidak
beraturan bila dibanding dengan tanpa alif. Contohnya ungkapan

seorang penyair:

)v:, e.6 /-i+<1 ,#.$v
"Atas dasm apa si tercela itu mencercaht

bagaikan babi yang bergulingan di lumpur."

Tentang makna angan-rmgan.ini ada dua pendapat;

Pertarna: Ia berangan-angan bahwa kaumnya mengetahui

perihalnya yang baik dan terpuji di akhirnya sehingga sebagai

motivasi bagi mereka.

Kedua: ia berangan-angan bahwa mereka mengetahui itu agar

mereka juga beriman seperti keimanannya" sehingga mereka juga

menjadi seperti kondisinya ihr.

Al Firyabi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-
Nyq itil ,;Ql if I J.iL (Dan buattah bagt meretw suatu
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perumpamaan, yaitu penduduk suatu neger), ia berkata, "Yaifu

Athakiyah.,' Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti itu dali

Bwaidah.

Ibnu Sa'd dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari jahn Al Kalbi,

dari Abu Shatih, dari Ibnu 'Abbas, ia bertcata "Antaf,a Uusa bin

'Imran dan 'Isa bin Maryam adalah seribu sembilan ratus tahun, tidhk

ada masa fatrah di antara keduanya Dan sesunggUbnya di antara

keduanya telatr diutus seribu orang nabi dari Bani Israil selain yang

diutus kepada selain mereka. Sementara antara latrimya'Isa dan Nabi

$ adalah lima ratus enam puluh sembilan tahun, dimana di awalnya

telalr diutus tieq91*g nabi, dan itulah fimran-Nya, f,SiS{Uafly
99,69t( i;:K (yaitu) ketika Kami mengutus kcpada ierekn dua

orang uh)san, lalu merefta mendustakan kcduanya; ksrudian Kami

htatlran dengan (utusan) ketiga). Nabi yang menguatkan ittr adalatt

Syam'un, dan ia termasuk para pe, gihs'Isayattg setia Adapun masa

fatrah dimana pada masa itg Allah tidak me,ngrrtus seorang rasul pun

adatah empat ratus tiga puluh empat tahun."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, mengenai

firman-Ny4 # {aiL <Xt*ot*ST knttr. itu adatah ksena kamu

sendiri),ia berkatJ, "--(vrt oi) # #* (kesiatan kalian karena ulatl

kalian sendiri)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, #-By|51(5U'U (Dot datanglah

dari ujung kota seorang laki-lah), ia berkata, "Yaitu Habib An-

Najjar.'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya dari jafig lainnya, ia

berkat4 't{ama orang yang disebutkan di dalam surah Yaasiin,itu

adalah Habib, ia berpenyakit lepra, diatah yang datang dengan

bergegas itu."
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Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata *Ketika

oftmg yang disebutkan di dalam surah Yaasiin itu berkata, Wl r;'i-
<49"A1 (Hai traumht ihttitah utusan-utusan itu), mereka

mencekiknya agar ia mati, lalu ia menoleh kepada para nabi, lalu

berkat4 ,4'F;+;t;4) (Sesungguhnya aht telah beriman

kepada Tulwnmu; maka dengarkntlah (pengahnn kcimanan)ht),

maksudnya: maka bersaksilah kalian untukku."

'4;'K tt illti G s n e# b,";i & 6i 6 *

.'/
-,J

$

&;';Gs-@6t$ $ 6$i 5-i- -e:r::; $ Y Jht ,@
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7o$

A#;:Yri{;t$t,E*i'$"^;,:u@'dr$6
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lii {i A $"i 6A 4. "r3li 
{ @ ${r s}rAK

<,ri:.a-**ck;qibp
" Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya squdah dia

(meninggal) suatu pasukan pun dari langit don tidah loyak Kart
mcnurunkannya Tidak ada siksaan atas meteka ruelainkan satu
' teriakan suara saia; maha tiba'tiba mereka senuaqru natl
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hambo-homba itu, tiada

datang seorang rasul pun hepada mereka ruelainhan merefu selalu

mcmperolokolokkannyu Tidakkah mereka mengdahui beropa

banyak umat-wnat sebelum mereka yang telah Karni binosakan,

bahwasannya (orang-orang yang telah Kami birros&kan) itu tiada

kembali kepada rtureko Don setiop mereka senuonya a*an

dikmtputfun lagi kepada KamL Dan suatu tondt (kckaosaan Allah

yang besar) bagi nureka adalah bumi yang nttl Kon i hidupkan

bumi itu dan Kan i keluarkan daripadanya bfii-bfiitry maka

daripadanya mcreka makan Dan Kamiiadikanpadanya kebun-

lcebun kurmt dan anggw dan Kanipancarfunpodanya beberapa

n ota air, supcya mereka dapat mtkan dari baalnya, dan dari apa

yang diusahahan oleh tangan nureko. Maha mengqofuL mereka

tidah bersyukur? Maha Suci Tuhan yang teloft ncnciptakan

p os angan-p os angan s em,uany o, baih dari apa yang difianb uhkon

oleh bwti dan dari diri mereka maupan dari rya yang tidah nereka

ketahul Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang baar) bagi

mereka adalah malam; Kamitanggalhan siong dafi ndam itu,

nuka dengan serta merta tmereka dalam hegelqwt, dan motahari

berjatan di tempat peredaranrqru Demikianlah *euqan Yang

Maha Perkosa lagi Maha Mengaahui Dan tclol, K@rri tetaphan

bagi butan manzilah+nanzilah, sehingga (setelah dit sonpai ke

manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandon yang
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tuo- Tidtklah mungkin bagimatahari mendapathan bulan dan

malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan mosing'masing

beredu pada garis edarnya." (Qs. Yaasiin [36]: 28'40)

Lantaran mereka telah melakukan tindakan itu terhadap Habib

An-Najjar, maka Allah pun mwka karen4nya dan menyegerakan siksa

bagi mereka serta membinasakanmereka dengan suara mengguntur.

Makna efi!;-.;j&({j:6 (Dan Kami tidak menurunkan kepada

lraumnya sesudah dia (meninggal)), yakni kepada kaumnya Habib An-

Najjar setelatr mereka membunuhnya, atau setelah Allatl

mengengkatnya ke langit, berdasarkan perbedaan pendapat tadi. e
;3iCS* lsuatu pasukan pun dari tangit) untuk membinasakan

dan menghanctrkan mereka. Yakni: Kami tidak perlu menurunkan

suatu pasukan pun dari langit untuk membinasakan mereka

sebagaimana yang terjadi bagi Nabi $ dalam perang Badar, yang

rirana Allah menunrnkan para malaikat-Nya untuk menolongnya dan

memerangi musuh-musuhnya

',ni:Kq (dan tifuk layak Kami menurunkannya), yakai

tidaklah pantas di dalam qadha' dan ketetapan Kami untuk Kami

turunkan pasukan yang membinasakan mereka, karena telah berlalu

ketetapan drin takdir Kami rurfuk membinasakan mereka dengan suara

menggrmtur, bukan dengan penurunan pasukan dari langit.

Qatadah, Mujahid dan Al Hasan be.rkata, "Yakni: tidaklatl

Kami menurunkan kepada mereka utusan dari langit maupun nabi

setelah ia dibunuh." Diriwayatkan juga dari Al Hasan, bahwa ia

mengatakao, "Mereka adalah malaiakt yang ttrun membawa watryu

kepada para nabi." Zhzhimya, batrwa makna redalsi Al Qur'an ini

adalah mengkerdilkan perihal mereka, yakni: tidaktah layak bagi

Kami me,mbinasakan mereka dengan pasukan dari langit, bahkan

Kami membinasakan mereka dengan satu teriakan saja, sebagaimana

yang ditmjukkan oleh firman-Ny a ir--1e121{ $y ihy (Tidak ada
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siksaan atas mereka melainkon satu teriakan sutra saia), yakni ticlak

ada siksaan, atat adz,ab,, atau htrkuman itu kecuali satu teriakan Saja

yang diteriakkan oleh Jibril lalu membinasakan mereka. :

Para mufassir mengatakan" bahwa Jibril berpegangan dengan

dua pangkal pinhr Madinah, kemudian meneriakkan satu teriakan

kepada mereka, maka tiba-tiba saja mereka mati. Tidak lagi terdengar

suara lematr dari mereka" bagaikan api yang telatr padam. Itulah

makna firman-Ny r, {tt#'ifi$ 1^ot* tiba-tiba mereka semuorya

mati),yaluri: kaum yang mereda mati. Mereka diserupakan dengan api

yang padam, karena kehidupan bagaikan api yang menyala, sedangkan

kematian bagaikan padamnYa aPi.

Jumhur membacanya: '4, dengan nashab karena 3g
dianggap kurang, dan ism-nya adalatr dhomir yang kembali kepada

apa yang difatrami dari konteksnya sebagaimana yang telatr kauri

kemukakan.

Abu Ja'far, Syaibalu Al A'oj, Mu'adz dan Al Qari

membacanya dengan rafa' lt;'p] karena 36 dianggap sempuma

yakni: b3ei'€t @rJaai). Qira'atr ini diingkari oleh Abu Hatim dan

banyak atrli natrwu lairurya disebabkan ta'nits pada kalimat: J(ol.
'Abu Hatim berkata, "seandainya sebagaimana qira'ahnya Abu Ja'far,

tentu redaks iny a:'up'r1 36 &1." Sementara Az'Zayaj memperkirakan

qira'atr ntr:i]45i;*\t* &* i;r56,i1 (Tidak ada teriakan atas

mereka melainkan satu teriakan suara saja). Yang [ainnya

memperkirakan ri, t5ia\y* UiS u (Tidak ada yang menimpa

mereka melainkan satu teriakan suara saja).

'AMullatr bin Mas'ud membacanya: iCti*:\l:;:;'tlb1
(Tid{ adayangmenimpa mereka melainkan satu teriakan suara saja).

!i;lr aaaan t;,*lt (teriakan). An-Nutras berkat4 "Ini menyelisihi

mushaf. Lagi pula, batrasa yang dikenal adatatr il- - 6i y*g artinya

!r;a @erteriak). Contohnya p€patah yang berbunyi: ,/lijltUprl
(lebih berat daripada kokoka ayam). Jika berdasarka kada dasar ini,
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maka semestinya iil:.- Pandangan ini disanggatr oleh apa yang

dikemukakan oleh Al Jauhari, yang mana ia mengatakan, ".1,i3t dan

631r aaaan mashdar, 6: - $y- 6j.c!t tii, yakni: lua (berteriak).

Setiap yang berteriak disebut,iS, a* 13! arirnyal;,{a (teriakan).'

2:C"!;$';j:L,i- (Alangkah besarnya penyesalan terhadap

hamba-hamba itu). Jumhur membacanya dengan me-naslub-kaa'c;;
karena sebagai .munada nakirah, seakan-akan ia menyeru penyesalan

dan mengatakan kepadanya, "Inilatr waktumu, maka datanglatr kau

kemari." Pendapat lain menyebutkan, bahwa manshub-nya ini karena

sebagai mashdar, dan munada-nya dibuang. Perkiraannya: ;li,3i v.

i;; t3;,lJ (wahai mereka itu" menyesallah kalian). Qatadah dan

Ubay dalam suatu riwayat darinya membacanya dengan dhammah

pada i}; sebagai seruan. Al Farra' mengatakan tentang alasan

qira'atr ini, "Sesungguhnya qira'atr yang dipilih adalatr dengan

nashab, dan bila di-rafa'-lcan dalam bentuk nakirah, maka itu juga

benar." Lalu ia mengemukakan bukti-bukti penguafirya yang dinukil
dari orang-orang Arab, di antaranya batrwa ia mendengar orang Arab
mengatakan: ii$'l 6iL, t& u- (watrai yang memperhatikan urusan

kami, janganlah kau perhatikan).

An-Nuhas berkata" "Ini menggugwkan bagian seruan atau

mayoritasnya." Perkiraan dari apa yang disebutkanny4 yakni: t45

6i\W'f F+rit (wahai orang yang suka memperhatikan, janganlah

engkau perhatikan unsan karni).

Hakikat i;,-rlt adalatr dimana seseorang merasakan penyesalan

hingga menjadi sangat bersedih. Ibnu Jarir berkata, "Maknanya:

alangkah besarnya penyesalan dari para hamba terhadap diri mereka

karena olok-olok mereka terhadap para rasul Allatr." Ini dikuatkan

oleh qira'atrnya Ibnu 'Abbas dan 'Ali bin Al Husain: tEti;;u.
(alangkah besamya penyelasan para hamba), dalam bentuk idhafah.

Qim'ah ini diriwayatkan juga dari Llbay.
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Adh-Dhahhak berkata "sestmgguhnya itu adalatr rmgkapan

penyesalan para malaikat terhadap orang-orang kafir ketika mereka

mendustakan para utusan." Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini

ucipan seseorang yang datang dari ujung kota. Ada juga yang

berpendapat, bahwa yang mengatakan: )UiiJr;'J5-t- (Alangkah

besarnya penyesalan terhadap lamba-lamba itu) adalah orang-orang

kafir yang mendustakan, dan yang dimaksud dengan )Uii (hamba-

hamba) itu adalah para utusan tersebut. Demikian ini, karena ketika

mereka melihat adzab, mereka menyesali tindakan mereka yang telatr

membunuh para utusan itu, dan mereka mengharapkan bisa beriman.

Demikian yang dikatakan oleh Abu Al 'Aliyatr dan Mujatrid. Pendapat

lain menyebutkan, batrwa yang menyesalkan mereka adalatr dari Allatr

S karena menganggap besarnya perkara yang mereka perbuat.

Ibnu Hurmuz, Muslirn bin Jundub, 'Ikrimah dan Abu Az-

Zinad membacanya: i1:; u-, dengan suhtn pada haa', yaitu

menerapkan kaidah waqaf pada washal. Dibaca juga $3:; 11,

sebagaimana qira'ah yang terdapat di dalam surah Az-Zumat.

Kalimat |ifi-+ 6#Uirn4y| (tiada datang

seorang rasul pun kepada mereka melainkan merela selalu

memperolok-olokkannya) adalatt kalimat permulaan unttrk

menerangkan.pendustaan para rasul yang telatr mereka perbuat dan

sebagai olokan terhadap merekadan bahwa itu adalah sebab yang

membuat mereka menyesal.

Kemudian Allah & menakjubkan perihal mereka karena

mereka tidak mengambil pelajaran dari umat-umat terdatrulu yang

seperti mereka. Allah berfirmaru lfiiC#K:t1'5$11
(Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum

merelra yang telah Kami binasakan), yakni: tidakkah mereka

mengetahui banyaknya yang Kami binasakan dari generasi-genarasi

yang telatr Kami binasakan dari umat-umat terdahulu.
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Kalimat 6i4,-'{ fflt$ <tot*asannya (orang-orang yang

telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka) sebagai

badot dan KJA'S (berapa banyak yang telah Kami binasakan)

dengan malcna sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawaih, bahw;&l
adalah badat dari j(sebagulctuban,lcatrena itulah badal darinyatidak

mengganakan istilham. tvtatnanya: Tidakkatr mereka mengetatrui

bahwa umat-umat yang telah Kami binasakan itu sesungguhnya

mereka tiada kembali kepada mereka?

Al Farra' berkata, "fhudrpada posisi nashab dari dua segi,

pertama: karena pengartrtr !ii- a*sebagai bukti pengmtnyq bahwa

qira'ah Ibnu Mas'ud: Efril :l Wfll gfiauU.ut merela mengetahui

siapa yang telah Kami binasakan), "kedua: bahwa f beruda pada

posisi nashab karena pengaruh KJLi7- An-Nuhas berkata, "Pendapat

yang pertama mustahil, karena SoWberpengaruh dipengaruhi oleh

apa yang sebelumnya, karena fmerupakan isti/han (partikel tanya),

dan mustahil isti/ham memastrki ranah yang sebelunnya. Demikian
juga hukumnya bila sebagai khabar, walaupun Sibawaih telah

mengisyaratkan kepada sebagian ini dengan menetapkan ,.fi sebagai

badal duli- S Namun Al Mubarrad telatr menyanggahnya dengan

sangat tegas."

i,;#E;6$ ?ioV (Dan setiap mereta semuanya a*an

dihtmpulkan lagi kepada Kam), yakni dihadirkan di hadapan Kami

pada Hari Kiamat untuk menerima pembalasan. Ibnu 'Amir, 'Ashim

dan Hamzah membacanya: [,i dengan tarydid, sedangkan yang

lainnya membacany a seoara tatrttfif(tanpa tasydid,yakni ui;.

Al Farra' berkata, "Orang yang men+asydid berarti

menjadikan 6 U"rmA*a't!, a* &1 UermAcna [i, yakni: *\tt)lu
$nb# tiJJi (tidaklah mereka semua kecuali akan dikumpulkan lagi ke

hadapan KarnD. Makna 6 1ddfi'tt*--# (dikumpulkan), yaitu

bentuk fl+;r yans UengafcnaTS.e, d^ (i-tsebagai zharf-nya.Adapun

berdasarkan qira'ah secara taklfif [t3], maka i.tl adalah mukaffafah
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dari tsaqilah (yang diringankan dari yang berat, yakni 31 ini

merupakan peringanan dari 30, a* Y$|8 setelahnya merepakan

rangkaian mubtoda'.Bent,k tanwin pada if merupakan pengganti dari

mudhaf itah dan yang setelahnya adalah khabar. Laam-tya

merupakan pemisatr antara muktuffih 1&) dengan na/iyah (penafi;

peniada; li)."

Abu .Ubaidatr berkata, ..Berdasarkan qira.atr ini, maka lj'

sebagai tambatran." Perkiraannya menurutnya: 'd ,F'oV @an

setiap mereka akan dikumpulkan).Pendapat lain menyebutkan, bahwa

makna drfl adalah Sjfu (diadzab). Yang lebih tepat adatatr

memaknainya dengan makna asalnya, yaitu dihadirkan untuk dihisab'

Kemudian Allah & menyebutkan bukti tauhid dan

penghimpunan disertai dengan menyebutkan berbagurnikmat dan

mengingatkannya. Allah pun berfirman, '-4t fi'li'p'2;-t:t (Dan

suatu tanda (lcehtasaan Atlah yong besar) bagi mereka adalah bumi

yang mati).LafazhiS-tO ltanda) sebagai phabm muqaddym, dan bentuk

nakirah-tya urtuk menuqiukkan kebesarannya, dan 7 <to*'mereka)

sebaeai sifatnya, atau terkait dengan i:-ta karena bermat<na i;lti
Ganja), a^ #.ti (bumi) sebagai mubtada'. Bisa juga "rs-t; ltanda)

sebagai mubtada'karena dikhususkan dengan sifat, sedangkan yang

setelahnya adalah l&abar.

Orang-orang Madinah membacanyat $t,.dengan tasydid,

sedangkarr- yang lainnya membacany a secarutalclrfif f'-41'
Kalimat q#1 (Kami hiduplan bumi itu) adalatr kalimat

pemrulaan yang menerangkan perihal 'i{,tO 1tanail.. Pendapta lain

menyebutkan, bahwa ini adalah sifat untuk ffil (bumi). Allah

mengingatkan mereka dengan ini tentang akan dihidupkannya kembali

orang-orang yang telah mati, dan meningatkan mereka tentang

nikrnaLnikmat-Nya dan kesempumaan keluasaan-Nya. Karena Allatt

& dapat menghidupkan bumi dengan tunbuh-tumbuhan, dan

mengeluarkan biji-bijian darinya yang mereka makan, dan itulah
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makna firman-Ny u, irj{E-14*$G;Y (dan Kami ketwrkon
daripadonya biji-bijiaa naka doipadanya mereka makarl, yattu,
yang mereka makan dari biji-bijian. Didahulukannya penyebutan Q
(daripadanya) untuk menunjrrkkan bahwa biji-bijian adalah mayoritas
yang mereka makan dan kebanyakan yang dijadikan penopang

penghidupan.

*t,#,i*q,(K) (Dan Kami jaditran padanya
lrebun-lrebun latrma dan mgw). yakni Kami jadikan di bumi kebun-
kebun dengan beragam kurma dan anggur. Dikhususkannya
penyebutan kurma dan anggur karena keduanya merupakan buah-
buahan tertinggr dan paling bermanfaat bagr para harnba.

g#ltt{C$i (don Kutti pancarkan padanya beberapa
mata ai), yakni: Kami panca*an di bumi sebagian dari mata air-mata
air, lalu maushuf-nya dibuang dan digantikan dengan sifat pada
posisinya, atau maful-nya adalah *iift. Lafazh be dt siui sebagai

tambahan menurut pendapat yang membolehkannya sebagai tambahan
dalam penetapan, yaitu Al Al:hfasy dan yang sependapat dengannya
Yang dimaksud dengan UiSt adatah ,At $tp (mata air-mata air).
Jumhnr membacanyu, ($i5 dengan tasydid. sementara Janah bin
Hubaisy membacanya secara taktfif t};?iit .$F @ari i.-i)dan j+i3r
(d*i fi) adalah seperti i:iit a- A#t,baik secara lafazh rnauprm
makna.

Laam pada kalimat .rfrUU€V. @upaya mereka dapat
malran dari buahnya)terkait d""gr" di+. Ot o*ir padakalimat 

"f 
A,

(dmi buahnya) kembali kepada yaog telah disebutkan, yaitu kebun-
kebnn dan kebun kurma Ada juga yang mengatakan bahwa dhamir-
nya kembali kepada mata air, kar€na buah berasal darinya

Al Jurjani berkata, "fumhur membacanya: qfi, denganfuhah
pada tsaa' dan miim. Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan
dhanmah pada keduanya 9131, dar AI A'masy membacanya dengan
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dtnmmah pada tsaa' dao. suhm pada miim 19F1." Pembahasan tentang

ini telah dipaparkandi dalam surah Al An'aam'

Fimran-Ny', i+fiT V'j gan dari apa yang dittsahakan

oleh tangan mereka)'{t-lathf-kat kepada afi, yakan: supaya mereka

dapat makan dari buabnya dan supaya mereka dapat makan dari apa

yang digsahakan oleh tangan mereka, seperti sari buatr, sirup dan

sebagainya Demikian juga apa yang mereka tanam dan mereka

pendam. Pengertian ini berdasarkan anggapan bahwa U di sini adalah

maushul.Ada juga yang berpendapat" batrwa ti di sini adalah nafiyah

(penafi; yang meniadakan), maknanya: yang tidak mereka usahakan,

tapi Allah-lah yang mengerjakannya Yakni: mereka mendapatinya

telah t€rjadi s€eerti demikian tanpa p€rall serta dari mereka' Demikian

pendapat Adh-Dhahhak dan Muqatil.

Jumh,r membacanya: 'rll$, sedangkan orang-orang Kufah

membacany a: &,delrgan me,mbuang dhatnir'

Partikel tanya pada kalimat: iui4!l*t1@ono mengapakah

mereka tidak bersyuhr?) sebagai kecaman dan celaan bagi mereka

lGrena mereka tidak mensnrhri nikmat-nikmat tersebut.

Kalimat 63U 6*t';t,sii1SA (Maha suci Tuhan vans

telah menciptakm pasangan-p6tangan semuarrya) adalatr kalimat

permulaan untuk mensucikan Allah & daxi apa yang mereka perbuat

yaihr tidak mensyukrui nihnat-nilsnat-Nya tersebu! dan sebagai

mgkapan ketakjuban terhadap kelataian mereka dari hal itu.

Pe,mbahasan tentang makna '#3 pernatr dipaparkan, yaitu dalam

pengertian sebagai perintah bagi harrba adalatr perintatnrnhrk

me,nsucikan-Nya dari segala hal yang tidak layak bagr-Nya i$*
adalah macam-macam dan varian-varian, karena setiap varian

memiliki wamq rasa dan bentuk yang berbeda. Dan kalimat +W
,fr*t (baik doi apa yang ditumbuhkan oleh bumi) sebagai

keterangan untuk 'd$l Maksudnya adatah segala yang ditunrbuhkan

bumi, baik yang telah disebutkan mauprm yang lainnya'
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- lit. / tt , . '..*,-Lllt @on doi diri mereka), yakni penciptaan pasangan-
pasangan dari diri mer€k4 yaitu laki-laki dan perempuuul.

ir;t;-.i$ Qnoryn doi apa yang tidak merdu kctahut)
dari jenis-jenis malfiluk-Nyadi darat, di lau! di langit dan di bumi.

Sqll'4$fr|'{i::;S (Dan suatu tanda (tretansaan Ailah
yang besa) bagi mereka adolah molam; Kami tanggalkan siang dari
malam ffz). Pembahasan tentang ini sebagaiman4 yang telah kami
kemukakan pada firman-Nya ri;5''4r,)*r'$o;-t:, (Dan suatu
tanda (kcfuasam allah ymg besm) bagi mereka adalah bumi yang
mati. I{ani hifupkan bwti itu). Maknanya: bahwa itu adalatr tanda
yang memmjul*an keesaan Allah dan kekuasaan-Nya serta kepastian
ketuhnnan-Nya i:isr braloi dari Ul adalah (;ir1 LlAt
(membersihkan; melepaskan dan menanggalkan). Dikatakan ifur rei:
936.;y. (AIIah melepaskannya dari tubuhnya). Kemudian digunakan
untuk makna ajrli (mengeluarkan), maka Alhh S menjadikan
ffilangnya cahaya dan datengnya kegelapan seperti melepaskan dari
sesuatu Ini bentuk ungkryanpinjaman yang mendalam.

'oj$t i$E @oka dengan serta merta mereka dalam
kegelapu), yakni masuk di dalam kegelapan secara tiba-tiba.
Dikatakan riGI artinya U,,t e1t9 ,;.&s Gami masuk ke dalam
gelapnya malem), d^"tirtutinya #t * C (#5 0*rrri masuk ke
waktu zhrhur). Demikim fug E;,*[ (memasuki waktu pagi) dan
Ui;.if (memasrrki waktu sorc).

Strcu p€xdapat menyebutkan, batrwa '$ai sini bermakna ili.
Maknanya: ,6t oV'.ib {eJ Gami tanggalkan terangnya siang dari
malam itrr). Al Farra' b€*ata, "Melemparkan siang kepada malaur
lalu datang kegelapan-- De,mikian ini karena asalnya adalah
kegelapan, sdangkan simg adalah yang memasukinya" maka bila
matahari terbenar lepaslah s'ang dari malanu yalari: tanggal dan hilang
lalu tampaklah kegglapan"
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4i;,A-6r4,il:rt (dan matahari beriatan di tempat

peredaran4ya). Kemungkinan wowu ini untuk meng-'athf-l<ar kepada
l7t

J{i. ferkiraannya: 6"i!r &fo:t @an suatu tanda (kekuasaan Allatr
yang besar) bagi mereka adalah matatrari). Bisa juga int wmvul ibtida'
dao &l'iJl sebagai mubtada', yang seGlaturya adalah Hnbar-nya.

Kalimat ini sebagai kalimat perrrulaan yang mencakup penyebutan

tanda tersendiri.

Pendapat lain menyebutkan" batrwa pada redaksi ini ada kata

yang dibuang, perkitaanya: t4l:iU,,l'cld.€f.4 beialan di jalur

tempat a). Pendapat lain menyebutkan, bahwa laam di slurri

bermakna 4 ar" dibacajuga dengan itu. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa yang dimaksud dengan !3;At ini adalah Hari Kiama! maka

pada saat itulah diarnnya matahari dan tidak lagi bergerak. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa Vrftf (tempatrya) adalah tempat tapal

batas akhirnya dan belum terlampaui. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa maksudnya adalah puncak ketinggiannya di musim panas dan

prmcak kere,ndahaonya di musim dingin. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa 6f? i (tempatnya) di bawatr 'Arsy, karena matahari sedang

menuju ke sana, lalu bersujud, lalu meminta izin untuk kerrbali, lalu
rliizinkan. Initah pendapat yang rajih. AI Hasan mengatakan, bahwa

matahari memiliki tiga ratus puluh tempat terbit, yang mana

setiap hari matahari menempati satu tempat terbig kemudian turun

selama satu tahuq dan selama itu ia beredar di tempat-tempat tersebut,

dan itulah tempat peredarannya (U'Y2-4. Dan ada juga yang

mengatalran selain itu.

Ibnu Mas'u4 Ibnu 'Abbas, 'Ilcrimah, Zalr,uil'Abidin dan

anaknya, Al Baqir serta Ash-shadiq bin Al Baqir membacanya: 1

$ :i,*i,dengan 1 yuirg menafikan jenis, dan bina'f;&-i padafathah.

Ibnu Abi 'Ablah a: P'I, dengan'I y-g bermalna 6.li,
dimana jlL.i ssfaguism-nyadan t{t sebagai fthabar-tyu
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Kata penunjuk AS (Demikianlah) menunjukkan kepada
matahari, yakni: it". l_dt3g Qretetapan yang

Matu Perkasa), yakni yang tvlaha Mengalahkan, #l Qagi Maha
Mengetahur), yakni yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Bisa juga
kata penuqiuk ini kembali kepada tlL:*Lit, yakni: $, l*ttS !ii::At eS$

(teolpat pereaaran itu adalah ketetapan Allah).

3;C;'^t2:frir6t (Dan telah Kami tetapkan bagt bulan
naruilah-noruilah). Nffi', Ibnu Katsir dan Abu 'Amr membacanya:
jiilt3, dengan rafa' sebagai mubtada'. Adapun yang lainnya

membacanya dengan nashab tlA|l sebagai isytighal.'Manshub-nya

3;V loren sebagai maful keduq l<arerra Ciiii lXami tetapkan)
bermakna tX." (Kami larlikan). Bisa juga manshub-nya itu karena
sefugai lraol ftete,rangan kondisi), yakni: Kami tetapkan
perjalanannya dalam keadaan me,miliki manzilah-manzilah. Bisa juga
mwuktb-nyaitu karena sebagai zh*f,,yakni: i:O, G@ada manzjlah-
ma.{lah). Abu 'Ubaid memilih nashob pada lafazh iiiir. ta pun
berkat4 "Karena sebehmnya adrrfr't, Vuat ?iJt (Komi tonggalkon),
dan setelahnya jWa adafr'L, yaitu'lfiiii<X"t tutqkan)J, An-Nuhas
berkat4 *Sejauh yang aku ketahui, p& ahli bahasa Arab rnenyelisihi
apa yang ,likatakannya ini. Di antamanya Al Farra' mengatakaq ,Rafa,

t;rakni ;ArA lebih aku sukai.' Lebih utamanya rafa' $ra}cii y,6rSl
me,nnnrt merekq karcna dr-'afihf-lcan kepada yang sebelumnya
Maknanya 'At n44i @an suatu tanda ftekuasaan Allatr yang
besar) bagi mereka adalah bulan)." Abu Hatim berkatq *Rafa'leblh

utama Karena engkau menyibul*an fi'l darnya dengan dhamir
sehingga merafa' -nya dengan ibfida'."

3;ult adalah yang berjumlatr dua puluh
delapan dimana bulan menempati salah satunya di setiap malam, dan

im cukup dikenal, insyaAllah nanti akan disebutkan. Bila bulan sudah

b€rada di alfiir manzilabnya maka akan kembali kepada posisi
semul4 jadi ia menempuh orbitnya selam dua puluh delapan malam,
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kemudian tersembunyi selama dua malam, kemudian mnncul lagi

sebagai hital (bulan sabit), lalu kembali menempuh manzilah-

manzilah di dalam orbit itu, ,-$1 gfiK"6 fi$"ni"ggo (setelah dia

sampai kc maruilah yang terakhi) kembalilah dia sebagai bentuk

tandanyang tua).

Az-Zanaj berkata, "lty.Ylt adalah tangkai tanda kurma yang

ada kunnanya. Yaitu bentuk e+t a*i t;ll yang artinyu .lrlrili
(putaran; giliran), yakni: berjalan pada orbitnya. Bila telatr sampai

pada orbit teraktrirny4 kembali mengecil hingga seperti tandan yang

tna.'Berdasarkan ini, maka rurarrim sebagai tambahan.

Qatadatr berkata, "Yaitu tandan kering yang bengkok dari

pohon kurma" Tsa'lab b€,rkata, "by.il, adalah tangkai yang tetap

menempel pada pohonnya bila telah patah. Dan p+trir 
"aA* lUlr

(tua)."

Al Khalil b€,rkata, "ttr.llt adalah pangkal pelepalq yaitu

berwarna lcuning yang bila belrkok menyertrpai bulan sabit."

Demikian juga yang dikatakan oleh AI Jatrhari, bahwa itu adalah

pangkal pelepatr yang bengkok, dan dari situlah dipetiknya buatr

kurmq sehingga pelepah itu almn tetap menempel pada pohonnya

hingga mengering. lJt? artinya gi.;nUU;r (aku memukulnya

dengan tandan hra). Berdasartan pengertian ini, maka nuunitya

adalah asli.

Jumnnr membacanya, E#K a^gan dlwmmah pada 'ain dan

7iirz. Sementara Sulaiman At-Taimi membacanya dengan kasrah pada

'ain dan fathah paQg jiim tgt.yiq.Keduanya adalatr dua macart

logaVaksen/diaek. p-$r artinya !g.il (yang tua).

'/fr Ltn 6:$ d"r:jJi{ lriao*tot mungkin bagi natahari

mendapatlan bulan). Lata?h J:Sburfu' sebagai mubtada', karena

'J tiart berperanguh terhadap lafazl ma'rifah. Yakni: tidaklah benar

dan tidak mungkin matahari dapat meq'usul bulan dalam hal
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kecepatm dan menempati manzilah yang ditempati oleh bularu karena

masing-masing memiliki ketuasaan tersendiri, sehingga tidak

mrmgkin salah sattmya masuk kepada yang lainnya dan

menghilangkan kekuasaannya, kecuali saat Allatr mengizinkan, yaitu

dengan terjadinya Kiamat, dimana matahari terbit dari tempat

terbenamnya

Adh-Dhabhak be*ata, "Maknanya: bila matahari terbit, maka

bulan tidak bersinar, dan bila bulan terbit maka matahari tidak

beminar.- Mujahid b€rkat4 "Yakni cahaya salah satunya tidak

menyamai cahaya yang lainnya" Al Hasan berkata "Keduanya tidak

akan berte,mu di langit, terutama pada malam bulan pumama."

Demikain jugayang dikdakan oleh Yahya bin Salart

Pedryat lain menyebu&an, bahwa maknanya: bila keduanya

bertemu di tangit, maka salah satrmya berada di hadapan yang lainnya

di suatu manzilah yang keduanya tidak b€rpadu di tempat tersebut.

Pe,ndapat lain menyebutkaq bahwa bulan berada di langit duniq

sedangkan matahari bemda di langtt keempat. Demikian y^19

disebutkan oleh An-Nubas dan AI Mahduwi.

An-Nuhas berkata '?endapat terbaik dan paling jelas

mengenai maknanya: bahwa ffialanan bulan adalah perjalanan yang

cep4 dan mafiahari tidak dapat mengusul perjalanan itu"

Adaprm firman-Nya ';fV #rdt"dan matahari dan bulan

dihmplkor." (Qs. Al Qiyaamah [75J: 9), maka itu adalah ketika

matahari teftahan dari terbitnya sebagaiman )ang telah dipaparkan di

dalam surah Al An'aam, dan nanti juga akan dipgrarkan lagi di dalam

surah Al Qiyaamah. Berkumpulnya matalrari dan bulan seb4gai tanda

berakhirnya drmia dan terjadinya Kiamat

)iIlbF llf{; (dan natam pun tidok dopat mendahului

siang), yakni tidak dapat menyusulnya lalu meninggalkannyq akan

tetapi me,ngiringinya, di mana masing-masing dari keduanya datang
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pada waktunya tanpa mendatrului yang lainnya. Suahr pendapat

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dari malam dan siang ini adalalt

tanda malarn dan tanda siang, yaitu matahari dan bulan, sehingga

meqiadi kebatikan dari: '5t$36(L #-"*i* (TidaHah

mungfin bagi matahari mendryatkan bulan), yakni: dan tidak pula

bulan bisa mendapatkan matahari. Penggruraan kata mendahului

69 sebagai pengganti kata mendapatkan <$b karena cepatnya

perjalanan bulan.

<rH$-# C|KS <o* .masing-masing 
beredar pada garis

edarnya). Tamyin padalafazhf sebagai pengganti da11, mudahf ilah,

yukrri; u,i:a ;-7r3 
tS$ 

@^masing-masing dari keduanya). Aiiir adalatr

benda bundar atau permukaan bundar, atau lingkaran. Perbedaan

pendapat mengenai apakah langt itu terbentang ataukah bundar,

cukup poputer. U:Jl b/aloi dali. 6Hi) adalah berjalan dengan

leluasan dan mudah. Penggunaan bentuk jamak pada lafazi

adalah berdasarkan perbedaan tempat-tempat terbitnya, jadi seakan-

akan matahari dan bulan itu addah banyak l<arena banyakrya tempat-

tempat terbitnya. Atau makzudnya adalah matahari, bulan dan

bintang-bintang.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi tlatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

mengenai firman-Nya, e$:r-#{itiit3"oo" Komi tidak

menurunkan kcpada ftaumnya sesudah dia (meninggal)", ia berkata,
..I(ami tidak membuat mereka meiderita dengan ditunrnkannya

pasukan. Yakni: Perkaranya lebih ringan bagi Kami daripada itu."

Ibnu Al Mgndzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nya, )UiW;';35- Q4langkah besorrrya

penyesalan terhodap hamba'hqnba itu), ia berkata, "(Yalmi) 9;iu-

li (aanekah besarkan kecelakaan bagi para hamba itu)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya"

)qJ(i"JZS- (Alanglah besorya penyesalan terhadap hamba'

hamba itu),iaberkata, *(Yakni) penyesalanterhadap para hamba yang
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i'i#-+$tJy;i36411 ltiaaa datang seorans rosut pun

lrcpada mereko melafukan merekt selalu memperolok-oloklrannya),

yakni: betapa penyesalan terhadap mereka pada Hari Kiamat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Nyq #/*J'aA*Cj (dan dmi apa yang diusahakan oleh tangan

mereka), ia berkata, "Mereka mendapatinya telah dikerjakan yang

tidak dikerjakan oleh tzngan-tangan merek4 yakni: Sungai Euphrat,

Dajlalr, Ball& dan sebagainya $ib\{rt Wa* mengapalah

mer elra tifuk berrythr) untuk hal ini?'

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu

Dzar, ia berkata, *Aku menanyakan kepada Rasulullatr $ mengenai

fimran-Ny4 $;*-rsrZ}3$ (dan matahari berialan di
tempat pereduonfua), beliau pun bersab d4 ,j/tlt C$ 6f'r, j (Tempat

peredarannya di bawah 'Arty).u"o

. Dalam lataifr, Al Bukhari dan yang lainnya dari haditsnya

disebutkan: Ia berkata, eedlxr sedang brsama Nabi $ di masjid ketika

matahari terbenam, lalu beliau berkata, t6*iJltr QlS iJ ,{fi ,9 Vl u

(Wahai Abu Dzar, talrukah engkau dimana terbenamnya matahari?).

Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nyayang lebih mengetahui.' Beliau

bersaua, 'i;ut €f t*lV> r:ifi ur{i ,efl e*t 3*Ls ,P #i66l
1Q) (Sesungguhnya ia pergt hingga bersujud di bm,ah 'Arsy. Itulah

/irman-Nya,'darr rnotat oi berjalm di tempat peredarannya.r;.rrl2l

Dalam lafazh lainnya dari haditsnya juga yang dikeluarkan

oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya disebutkan:

"Beliau bersabda, tgjS Qoi.t iJ qF ,"l u.l g (Wahai Abu Dzar,

tahulrah engkmt kcmwto perginya (matahari) ini?). Aktt menjawab,

'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetatnrk.' Beliau pun bersabd4

6l i3 #t ,4 '$V ti.lt e lt;W ,$ $q i1'r*s & #:s 4g'
W* ;y'# .* {+ lt+ opt:4 (sesungguhnya ia perst hingga

rmMunalaq 'alaih, NBuffiari (4E03) dan ffiuslim, (l/139).
rztshahitt Al BulfiEri (4E02).
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bersujud di tndapan Tulunnya, lalu meminta izin untuk kembali,

malra Allah pun mengizinlrannya Dan seakan'akan telah dikatakan

lrepadanya, 'Terbitlah engkau dari tempat datangmu.' Lalu ia pun

terbit dari tempat terbenamnya). Kemudian beliau membacakan: 0).3

L[r,5r.J' (Itulah tempat peredmanrrya). Itu adalah qira'ahnya

'AMullah."l22 At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya juga

meriwayatkan serupa itu dari perkataan Ibnu'Umar.

Al Khathib di dalam krtab an-Nuiwn meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nya, '+!61tiT;iit (Dan telah Kami

tetapkan bagi bulan maruilah-manzilah...), ia berkata, "Yaitu ada dua

puluh delapan manzilah yang ditempati oleh bulan di setiap bulan.

Empat belas di antaranya di arah Syam, dan empat belas lainnya di

arah Yaman. Yaitu: Asy-syarthin, Al Biththin, Ats-Tsurayya, Ad-

Dabran, Al Haq'atr, Al Han'ah, Adz-Dana', An-Natsrah, Ath-Tharf,

Al Jabhalu Ad-Dabrah, Ash-Sharfab, Al 'Awa' dan As-Simak, ini

manzilah terakhir arah syam. Lalu Al Ghafr, Az-zabata, Al Iklil, Al

Qalb, Asy-Syaulah, An-Na'aim, Al Baladah, Sa'd Adz-Dzabih, Sa'd

balgh, Sa'd As-Su'ud, Sa'd al Ahbiyatr, Muqaddarn Ad-Dalwi,

Muakhkhar Ad-Dalwi dan Al Hut, ini manzilah terakhir arah Yaman.

Bila kedua puluh delapan marailah ini telatr berlalu, ,-i$ giiK'n;
(sehingga (setelah dia sampai ke marailah yang terawti) kcmbalilah

dia sebagai bentuk tandan yang tua) sebagaimana bentuk di

pennulaan bulan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya" )--ifi li.flK$etagai bentuk tandan

yang tua), ia berkata, "Yalsti #, O\lr;pal @entuk tandan yang

tua).'

'nshahih,At-Tirmidzi Q227) dan yang lainnya; Dishahihkan oleh Al Albani-
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{f @'"fi_-i {;f 'er$|4}C4, @ S;.6_c

6-&fi ifi.t;,$r ? Jl;ib@ io JWr qA
ti#ti;4i;i'41;ir#6j@
'ti1'4 6j lC fn KSq,hJ ? J1tib @'ry; W

#,t13 +S $it oy;!fr Kt:-G; tr n ;# Wfi,iy
S y;E;-v @ &,* }K 

"L*1 
| $ t7;'olg) @

ii{;'6itj''*"Jllx@s*;--f iIfr 6igr't=.

ty+ffi'nifgrAie'tii,
)L3Yft&S;,t6.!i6r-r1$

<,i;-#
6GD6Me;

'4 iy-etao! @ 5W 4',5r'i;3i

@'*FciJUl
{,}:7}LC*y<;#{;

uDan su&ttardt (kebuwAlloh yang besa) bagi mcreha adalah

Komi onghil futtrutst nweha di dolam bahterayang penuh

madan, dor Kotti c$rtokan ,mtuh mereka yang akan mereka

kendoruisqolibohtaa fuL lron jiha Kami mcnghendaki niscaya

Kani tengclonfun ase*a, rao*t tbdalah bagi mereka penolong

'* n {Gis'@ iui t"if effi c #; 6; t, P ?17'

'.j#fii

66r,Lit5|-fr'fty,{'At
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dan tidah pula mereha diselamatkan Tetapi (Kami selamatkan

mereka) learena rahmat yang besar dari Kami don untuk

memberikan hesenangan hidup sampai kepada suatu hetiku Dan

apabila dikatakan kepada merekar'Takutlah kamu akan sihsayang

di hadapanmu dan sihsa yang.akon datang sryroya kamu mendapat

rahmat,, (niscaya mcreka berpaling). Dan sehali-kalitiada datang

hepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda hehuasaan Tuhan

mereka, melainkan ruereka selalu berpaling daripadanya Dan

apabila dikatahan kepada mcreka,'Nafhahhanlah sebagian dari

rezeki yang diberikan Allah kepadamt4' mnka orang-orang yang

hoftr itu berkata kepado orang4rrang yang berhnan, 'Apakah Kami

akan memberi makan kepada orang4rang yangiika Allah

menghendaki tcntulah Dia akan numberinya mahan, tiadalah katnu

nulainhan di dalarn kesesaalanyang nyotu' Dan nureka berkata,
,Bilakah (terjadinya) ionii ini (hafi befionghit) iika kamu adalah

ofang4rang yang benar?' Mereha tidah menunggu melainkan solu

teriakan sajayang akan numbinosakan rureka ketika mereka

sedang bertengkan Lalu mereha tiada kuasa mcmbuat suatu wosiot

pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada heluarganyo. Dan

ditiuplah sangkolala, maka fiba-tibo mcreka keluar dengan segera

dari kubarnya (nunuju) hepada Tuhan mereka Mereka berkata,
,Aduh celaktlah kamit Siqakah yang membangkitkan kami dari

tempat tidur kami (kubnr)?' Initah yang diianiihan (Tuhan) Yang

Maha Pemarah dan benarlah Rasul-rosal(Nya). Tidak adalah

terialcan itu selain sekali teriakan saia, maka tiba-tiba mereka

semua dikumpulkan kepada KamL Mahapada hati itu seseorang

tidah ahan dirugikan sedikit pan, dan kamu tidah dibalosi hecuali

dengan apa yarrg telah kamu keriakan." (Qs. Yaasiin [36]: 4l-54)

Kemudian Allah $ menyebutkan bentuk lainnya di antara

nikmat-nikmat yang dianugeranUn-Nya kepada para hanrba-Nya.
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Allah berfirman, br# ciSii 4'#;,(i;(1V'?+(i (Dan suatu tanda

(lrebesaran Allah yang besar) bagi merekn adalah Kami anglat

lrcturunan mereka di dalam bahtera yang penuh muatan), yakni bukti

dan tanda- Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna iit; ini adalah

pelqiarac Ada juga yang mengatak4n nikmat, dan ada juga yang

mengatakan peringatan.

Ada perbedaan pendapat mengenai makna #-;:'(i;(i
(adalah Komi anghtt lceturunan mereka), kemana kembali4ya dhamir

di sini, karcna dhamir yang pertarna, yaitu pada katimat il1f!(; (Dan

suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi merela) maksudnya

adalah penduduk Mekatr, atau kaum kafir Arab, atau kaum kafir
secara umum yang ada pada masa Nabi Muhafitmad &. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa dhamir di sini t)rakni pada katimat 6i
'tr-$tG paoWt Kami anghtt ketuntnon meretca)l kembali kepada

generasi-generasi terdatrulu. Maknanya: bahwa Allah mengangkut

keturunan rmat-umat terdahulu di dalam bahtera yang penuh muatan.

Jadi kedua dlnmir ini bebeda makzudnya. Demikian yang dituturkan

oleh An-Nuhas dari 'Ali bin Sulaiman Al Akhfasy.

Pendapat lain menyebutkan, bahrra kedua dhamir ini untuk

kaum kafir Mekatr dan yang serupa dengan mereka. Maknanya: bahwa

Allah mengangkut keturunan mereka dari anak-cucu mereka dan

kaum lemah mereka di dalam bahterq maka dengan begitu Allah telah

memberikan nikmat kepada mereka yakni mereka diangkut di dalam

bahtera-bahtera saat mereka bepergian, atau ketika mengutus anak-

anak mereka unfuk perniagaan mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa fu3itr uaAun bapak-bapak

dan kakek-kakek (nenek moyang), dan 4ilir ini maksudnya adalah

perahunya Nabi Nuh AS. Yakni: Allatr mengangkut nenek moyang

mereka di dalarn perahu Nuh.'

Al Wahidi berkata, "$il, juga berarti bapak-bapak

sebagaimana juga berarti anak-anak." Abu 'Utsman berkata, "Bapak-
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bapak (nenek moyang) disebut i51, t<arena mereka 
",Lijsi 

tl3 (cikal

bakal anak-anak).'

Pendapat lain menyebutkan, batrwa lfrlr uaAuf, spenna yang

ada di dalam perut wanit4 lalu perut diserupakan dengan perafuu yang

penuh muatan.

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah yang kedu4

kemudian yang pertam4 kemudian yang ketiga. Adapun yang

keempat sangat jauh dari mengena. Pembahasan tentang ?rltf aan

derivasinya ftata turunannya) telah dipaparkan secara gamblang di

dalam penafsiran surah Al Baqarah.

'i41.:xlt adalah 43."1t (yang penuh). dl'i.1ir @atrtera) bisa

sebagai sebutan kata tunggal dan bisa juga sebagai jamak,

sebagiamana yang telatr dikemukakan di dalam srnah Yurmus.

Marfu ' -nya lafaz/r. lqi karena sebagai khab ar muqaddam, dan

mubtada'-nya adalah: (ffGi @datah Kami oryhtt keturunan mereka),

atau sebaliknya, sebagaimana yang telah kami kemukakan-

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dhamir pada kalimat
'$h-t:t (Dan suatu tanda (lcebesaran Allah yang besar) bagi mereka)

kembali kepada para harnba yang disebutkan di dalam firman-Nya,

)CJ'(i',JS.t- (Atangkah besunya penyesalan terhadap hamba-

hambo ,rzl(Qs. Yaasiiq [36]: 30), karena setelah itu Allah

mengatakan, 
2r6t {}!'{''rit:t (Dan suatu tanda (lcekaasaan Attah

yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati) (Qs. Yaasiin [36]:

33), dan mengatakan, '$i'{b; (Dan suatu tanda (kehtasaan

Altah yang besar) bagi mereka adalah mglam)(Qs. Yaasiin 136l: 37),

kemudian mengatakan, #;)g;6?7y; (Dan suatu tanda

(lrcbesaran Altah yang besar) bagi mereka adalah Karni anghtt

keturunan merelw). Maka seakan-akan Allah mengatakan, "Dan suatu

tanda ftekuasaan Allah yang besar) bagi hamba-hamba itu, adalah

Kami mengangkut keturunan para hamba itu." Jadi salah satu dhamir-
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nya tidak bisa dipastikan memaksudkan sebagian dari mereka

sementara dhamir lairurya memaksudkan sebagian lainnya. Ini

pendapatyangbagus. o

itfflL $d{W (dan Kami ciptalan untuk merelca yang

alran mereka kcndorai seperti bahtera itu), yak'ri; dan Kami ciptakan

untuk mereka dari apa yang menyerupai bahtera itu sesuatu yang bisa

mereka tumpangi. Ini dengan anggapan bahwa I ai sini sebagai

maushul. Mujahid, Qatadatr dan sejumlatr mufassir mengatakna,

batrwa marcuanya adalatr unta. Allah menciptakannya untuk mereka

untuk mereka tunggangi di darat sebagaimana batrtera yang bisa

mereka tumpangi di [aut. Orang Arab biasa menyebut unta dengan

sebntan '9, l#(peratru dara!.

Pendapat lain msnyebutkan, bahwa maknanya: dan Kami

ciptakan untuk mereka bahtera-bahtera seperti batrtera-bahtera itu

yang bisa mercka kendarai. Demikian juga yang dikatakan oleh Al
Hasaq Adh-Dhahhak dan Abu Malik. An-Nubas berkata" "Ini
pendapat yang paling benar, karena sanadnya bersarnbung dari Ibnu

'Abbas."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalah perahu-

perahu yang dibuat setelah perahu Nuh.

'afii 'i ''1; ? 'e3 fi #; tn og (Dan jika Kami

menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah

bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan). Ini

merupakan lanjutan tanda yang dianugerahkan Allah kepada mereka.

Inti nikmat ini, bahwa Allah tidak menenggelamkan mereka di dalam

ombak lautan kendati Allah kuasa untuk melakukan itu. Dhamir dr

sini kembali kepada bjlr utu., nenek moyangnya atau anak cucunya,

sesq4i dengan perbedaan pendapat mengenai maknanya yang telah

dikemnkakan t"di. A/ | bermakna {pt, yaitu {:.fi,i| (penolong),

yakni: tidak ada penolong bagi mereka yang dapat menolong mereka

bila kami berkehendak menenggelamkan mereka.Pendapat lain
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menyebutkan, bahwa maknanya adalah pencegah. Ufn-maknanya
$t5A3- (diselamatkan). Dikatakan 'rtifr dan ii$Z:4 apabila

menyelamatkannya dari sesuahr yang tidak disukai.

V";t$y (Tetopi (Itoni selonakan mereka) karena rahmat

yang besw doi KanD, ini pengecualian total dari keumuman alasan,

yakni: tidak ada penolong bagi mereka, dan mereka tidak dapat

diselamatkan oleh sesuatu pun, kocuali kr€Nla rahmat dari Kami.

Demikian yang dikatalan oleh Al Kisa'i, Az'Zanai dan yang lafumya.

Pendapat lain me,nyebutkan, bahwa ini adaleh pengecualian terputus,

yakni: Akan Ctapi kar€oa rahmd dmi Kami.

Snatu pendapat menyebutkan, bahwa manshub-nya ini sebagai

mashdor oleh fi'l yang dipe*irakao. Dam' nortshub'rrya €Ci-t gon

untuk memberikst kcsenangur ln&d ka€na dr''athf'lsan' kepada

'-iJ5ya}cii: Kami memberikan tese,nang@ hidup kePada mereka, ciL

b $ompai kcrydo ilatu ketikt), yaitu kematian. Demikian yang

dikatakan oleh Qatadah- Seme,ffra Yahya bin Salam mengatakan,

"(Yakni) hingga Hari Kiamat"

'KXq&$AC${r? #,f,b (Dot apabita dikatakan

kepada mereka, 'Tohttlal, knru alcor siksa Wrg di hadapanmu dan

siksa yang akm daory), yakni apa yang ada dihadapanrnu yang

benrpa musibah-musibah dan bencoa-be,ncme karena sesungguhnya

itu meliputi kaliaq dan juga musibah-musibah dan bencana-bencana

yang akan datang.

Qatadah berkat4 "lvlakna {:EftF-$A.C tji lroxraon
lramu akon siksa ymg di hadapwana), yakni peristiwa-peristiwa yang

dialami oleh nmat-umat sebelum kalian. Kti6 (dan sitrsa yang

akan datang), ya,kni di akhirat."

Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata, -K.A6.Y @ang di

hadapanmu), yakni dosadosa yang telah talu '{7Ltt2 gon yang

akan datmg), yakni yang tersisadarinya"
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa Kfi'6,C (yang di
hadapanmu) adalah duniq sedangkan K;frVt (dan yang akan

datang) adalah akhirat. Demikian yang dikatakan oleh Su&an.

Sementara Ats-Tsa'labi menceritakan kebalikannya dari Ibnu 'Abbas.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa &-$A.C Ofrys di

ladoparmz) adalah yang tampak bagi kalian; sedangkan K*ft
(dan yng akan datang) adalah yang tidak tampak oleh kalian.

penimFal tl1 aiUuang, perkiraannya: Apabila dikatakan itu

kepada merek4 niscaya mereka berpaling. Demikian sebagaimana

yang ditunjulkan oleh firman-Nya, 'u*;#,6?1 (melainkan

mereka selalu berpaling doripadaryo)

'bfr#A Gupaya kamu mendopat rahmat), yakni dengan

harapan kalian akan memperoleh ratrmat atau: agar kalian dirahmati,

atau: dengan mengharapkan supaya kalian mendapat rahmat.

'ry;t # ilg$t ij *s:; U'it; i g3 u; (Dan sekati-kati

tiada datang kcpada mereka suatu tando dari tanda-tanda kehnsaan

Tuhon rnereka, melainkan merelca selalu berpaling daripadanya). u di
sini adalah penali (yang meniadakan). Penggunaan bentuk mudhari'

nntuk menunjukkan pembaruan. iy yarrg pertama adalah tambahan

sebagai penegas, dan & yang kedua tab'idhiltyah (menunjukkan

bagian). Maknanya: sekali-kali tidaklah datang kepada mereka suatu

tanda yang menuqiukkan kenabian Muhammad * dan kebenaran apa

yang diserukannya yang berupa tauhid, dalam kondisi apa pun,

kecuali mereka berpaling darinya. Zhalimya mencakup ayat-ayat

yang diturunlcan dan tanda-tanda pada alam ciptaan.

Kalimat 't*;f$ $gJt(melainkan mereka selalu berpaling

dqipadarrya) berada pada posisi nashob sebagai haal $eterangan
kondisi) sebagaimana yang telah dikemukakan beberapa kali. Yang

dimaksud de,ngan berpalaing adatah tidak memperdulikannya dan

tidak memandangnya dengan pandangan yang benar. Ayat ini terkait
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dengan firman-Nya, i,i#-+ti#Ufi e $U;qt :F,Fs-
(Alangkoh besdnya penyesalot terhadap lwnba'hamba itu, tiada

datang seor(mg rasul pm kepada mereka tnelainkan mereka selalu

memperolok-olokkarwya) (Qs. Yaasiin [36]: 30), ya,kni: apabila datang

kepada mereka rasul-rasul, maka mereka mendustakan, dan bila

datang tanda-tandq mereka prm berpaling darinya

ffrKiqt;ry1'{ i,4$fi (Dan apabita dikatakan kcpada

merekq 'Nalkahkanlah sebogiut dori rezeki wg diberikan allah

kepadama), yakni bershadaqahlah kepada orang{rang miskin dari

apa yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan dari harta yang telah

Allah ruzekikan kepada kalian-

Al Hasan berkat4 'Maksudnya adalah kaum yahudi

diperintahkan tmtuk me,mberi makan kepada kaum miskin."

Muqatil b€rkd4 *Kaum mukmin me,ngdakan keeada kaum

kafir Quraisy, 'Nafkahkaolah keeada orang<)mng miskin dari apa

yang kalim nydakan bahwa itrr adalah milik Allab yaitu dari harta-

harta kalian yang benrya tanaman dan termak' Yaitu sebagaimana

pada firman-Nya, t# $Ztit; afi,ft 62'f; e* $ij<:"Dn
mereka nerryermnkkon bagi Allah satu bagiut dryi tanaman dan

ternak yory telah diciptakan Allalr." (Qs. Al {p'aem [6] : I 36).

Jauraban mereka adalah sebagaimaoa ymg dikisahkan Allah

mengenai mereka dalam firman-Ny \ W6-it1frAl;j36 <-"t"
orang-or(mg yang kafir ttu berkata kcPado orcmg'orang yang

beriman) sebagai cemoohan bagi mereka dan olokan t€rhadap

perkataan mereka 'ri1f irt'.C+ j n'&1 @pokah Kami akan

memberi noko, kepodo orang4rong yang iika Allah menglrcndaki

tentulah Did &nt, memberilrya makon), yakni orang yang apabila

Allah berkehendak, niscirya Dia memberinya rezeki. Mereka telah

mendengar kaum muslimin b€rkat4 "sesunggubnya pemberi tezski

adalah AltalL dan sesungguhnf memberikan kekayaan kepada siapa

yang dikehe,ndaki-Ny1 dqn memiskinkan siapa yang dikehendaki-
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Nya.,, Maka dengan perkataan tadi, seolah-olah orang-orang kafir itu

mengnfut kepada kaum muslimin, dan mengatakan, "Kamilatr yang

sesuai dengan kehendak Allah, maka kami tidak akan memberi makan

kepada orang yang tidak diberi makan oleh Allah." Ini kesalahan dari

mereka, sekaligus kesombongan dan keangkuhan dengan kebathilan,

karena Allah $ memberikan kekayaan kepada sebagian makhluk-Nya

dan memberikan kemiskinan kepada sebagian lainnya. Dan Allah

memerintahkan agar yang kaya memberi kepada yang miskin, dan

dengan itu Allah mengujinya di dalam hartanya yang berupa

kewaj iban memberikan'shadaqah.

ucapan mereka: 'i$'it|{t6 i i 1*cpaaa orang-orang yang

jitra Allah menghepdaki tentulah Dia alan memberinya maftan),

walaupun tampaknya perkataan ini benar, namun karena mereka

memaksudkan gntuk mengingkari kelcgasaan Allah, atau mengingkari

adanya p€fintah untuk berinfal$ maka dilihat dari segi ini alasan

mereka ini adalah bathil.

F'irman-Ny 
" # * -11i4 ol\iaaaan kamu melainkan

di dalam kesesaatan yang nyata) termasuk lanjutan dari perkataan

orang-orang kafu itu. Maknanya: sesunggutrnya kalian, watrai kaum

mus[imin, dalam meminta harta dan memerintatrkan karni mtuk

memberi makan kepada kaum miskin, adalatr benar-benar di dalam

kesesatan yang sangat terang dan nyata.

Suatu pendapat menyebutkan, b'ahwa kalimat ini dari

perkataan Allah & sebagai jawaban atas perkataan orang-orang kafir

tadi.

Al Qusyairi dan Al Mawardi mengatakan, bahwa ayat ini

diturunkan berkenaan dengan kaum zindiq. Di kalangan kaum kafir

Quraisy dan bangsa Arab lainnya terdapat kaum-kaum yang zindiq,

mereka tidak beriman kepada Pencipta, sehingga mereka mengatkaan

perkataan ini sebagai olokan terhadap kaum muslimin dan sebagai
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penentaogan terhadap mereka Al Qurthubi iuga menceritakan

pandangan yang menyerupai ini dari Ibnu'Abbas-

'r;)i lJj. 6:'tj$ (D an mer e ka b erkd a,' Bil alah (t eri adrry a)

janji ini) yang kalian janjikan kepada kami yang berupa adzab dan

Hari Kiarnat itq serta nasib untuk melruju ke surga atau ke neraka itu,

G* K"L$itra kamu adotah or*rgn'*g yang beno) mengenai

apa yang kalian katakan dan janjikan kepada kami itu? Mereka

mengatakan ini sebagai olokan dan cemoohan terhadap orang-orang

yang beriman. Maksud mereka adalah mengingkad itu dan menafikan

kejadiannya

Lalu Allah $ menjawab mereka dengan firman-Nya' lri$.C
i';)'-4"J;{Urr"*o tidak memnggu melatuknr satu teriakan saia),

yakni; mereka tidak menantikm kecuali satu tsiakan saja yaitu

tiupan Israfil pada sangkakala

6#;-'€t;ftE Oory akot nembinas&mr mereka tetiko

mereks sedong'bertengkar),yakni Uertengtar di antara mereka dalam

jual beti dan urusan-urusan &mia lainnya Ini adalah tiupan yang

pertam4 yaitu tiupan yang mematikan-

Para ahli qira'ah berbeda bacaan pada hezh $4.Hantzah
membacanya dengan suhm prr&a ttua' dan tawf pada shaad

p5f,,rax1, datr 146-*e. Uatnanya sebagim mereka membantah

sebagian lainnya, jadi moful-nyt dibuang. Abu 'Amr dan Qalun

membacanya dengan menyamarkan fatl-h WAa' maa' dan tasydid

pada shaad. Nd', Ibnu Katsir dan Hisyam juga membacanya

demikian, hanya saja mereka memurnikan fathah pada khaa'

1$6:eX1. Adapun yang lainnya membacanya dengan kasrah pada

khoo' dm tasydid pada shaad t6*). Asalnya pada ketiga qira'atl

tadi adalah Ot4rN. lalu taa\nya dr-idghon-kan (dimasukkan) ke

dalam shoad.
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Jadi, Nafi', Ibnu Katsir dan Hisyam memindatrkan fothah pada

taa' kepada huruf yang ber-szftzn sebeltrmnya dengan pemindahan

yang sempunra Sementara Abu 'Amr dan Qalun menyitir harakatnya

untuk mengisyaratkan bafuwa asal harakat fthaa' adalatr suhtn.

Sementara yang lainnya membuang harakatryq lalu bertemulah dua

suhtn, maka mereka ae$-kosrah huruf pertamanya. Diriwayatkan

juga dari Abu .Amr dan Qahm, batrwa keduanya membacanya dengan

suhtn pada trhao' dan tasydid pada slwad. Ini qira'atr yang sulit

karena bertemr.ra dua sulcun. Ubay membacanya:'O$GA-; sebagaiman

asalnya

'qjSj=f::t-ft (Lalu mereka tiada htasa membuat suafii

wasiat pun), yakni tidak bisa saling berwasiat di antara sesalna mereka

mengenai harta dan tanggrmgannya, atau; tidak bisa mewasiatkan

taubat dan berlepas diri dari kemaksiatan, bahkan mereka mati di

pasar-pasar dan tempat-tempat mereka berada saat itu.

6H-# {$t <at* fidak (pula) dapat kembali kcpada

keluorgonya), yakni ke rumah-nrmah mereka" sehingga mereka mati

di tuar tempat tinggal mereka. Ada juga yang berpendapat, bahwa

maknanya: mereka tidak dapat menyampaikan perkataan kepada

keluarga mereka. Demikian kondisi yang menimpa mereka pada

tiupan pertama.

Kemudian Allah & memberitahukan tentang apa yang

menimpa mereka pada tiupan kedua, Allah pun berfirman, |'(gt
).rAi (Dan ditiuplah sangkalala), yaitu tiupan yang membangkit[an

irereka dari kubtr mereka. Karena itulatr Allah mengatakan, ,f fit<t$
.r.(Cii Qnaka tiba-tiba mereka kcluu dengan segera dari htburrtya),

yur."i yJi, t, (daxi kuburnya), 6b&,Jy @rrgon segera

(menuju) kcpada Tuhan mereka), yakni bergegas. Jarak masa antara

kedua tiupan ini adalah empat puluh tahyn Berita tentang yang akan

datang ini diungkapkan dengan lafazh madhi, yang mana AUah

mengatakan, '$t, adalah untuk menyatakan tentang kepastian
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terjadinya demikian sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli ilmu

bayan, dan mereka menjadikan ayat ini sebagai contohnya.

Lafa^ jrLlJr dengan suhm pada wawz, yaitu tanduk yang
'ditiup oleh Israfil sebagaimana disebutkan di dalam As-Sunnah.

Sebutan ini untuk tanduk memang dikenal di dalam bahasanya orang-

orarrg Arab. Contohnya ungkapan seorang pelryair:

ii#t SLK\ t'ul. atgtlfie PcJt; 55
uKami menanduki mereko di pagi yang memporak-

porodoka

dengan tandukan keras yang tidak seperti tardukan dua

t@tduk."

Penjelasan ini telatr dikemukakan di dalam penafsiran surah Al
An'aam. Qatadatr berkata, *'1}//t adalah bentuk jamak d*i 4*.
Yakni: meniup roh-roh pada tan&rk."

&ri;3i adatah bentuk jamak dari irJ*, yaitu jEir Gubru).
Dibaca juga jrr-3i, dengan faa', ini bentuk logat lainny4 adapun

logat yang fashih adalatr dengan taa' bertitik tiga.

;pilrOan&SuSlbiakni USLfiS artinya bersegera dalam berjalan.

DikatalGn ',F- -il;r epertrtt. jt, u. ib , dan dikatakan jug4J:ji:- .

Dan mereka berkatq 6$i4.63.Y.W. (Mereka berkata,

'Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangWtlcan kami dari

tempat tidur lcami (fubur)? ), yakni ketika mereka dibangkitkan dari

kubur dengan tiupan sangkakala itu, mereka berkat4 "Aduh celakalatt

kami." Mereka menyeru kecelakaan mereka, seakan-akan mereka

mengatakan kepadanya (kemalangan; kecelakaan; kesengsaraan) itrl
"Datanglah engkau, inilah waktu kehadiranmu." Orang-orang yang

mengatakan ini adalah orang-orang kafir. Ibnu Al Anbari berkata
*Waqaf padakalimat1i;-uAaUAwaqaf yatgbagus."
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Kemudian memulian perkataan dengan ungkapan: e6;.!;
Ejij Ai"patrah yang membangkitkon kami dari tempat tidur kami

(kubur)?). Karena kacaunya akal mereka akibat melihat huru hara

pada hari itu dan ketalutan yang ltrar biasa melanda mereka, maka

meryka mengira bahwa sebelumnya mereka tengah tidur.

Jumhur me,mbacanya, ((utr Ibnu Abi Laila membacanya: ti

ti;ii;, dengan tambahan faa'. Jumhur membacanya: Efi;$, dengan

fathah pala miim sebagai istilhnn (kata tanya). Sementara Ibnu

'Abbas, Adh-Dhahhak dan Abu Nuhaik membacanya dengan kasrah

pada miim tiFr] karcna dianggry sebagai lryf ion. Qira'ah ini

diriwayatkan juga dari 'Ali bin Abi Thalib. Berdasarka qira'ah ini,

maka d, terkait de,ngan p;ir. fumnur membacanya: C€i.li,sedangkan

dalam qira'ah Ubay: r:iilt 3i, dari -i) lr. +lyang artinya: terjaga dari

tidumya Unhrk menguatkan qira'ah ini Tsa'lab bersenandrmg,

irb lti -SF ,13^rar-ts g* 4* LX^frivi

"Si lrcncela terjaga di suau malCIn lalu mencelaht,

padahal sebelum it4 tidak pernah ada pencela yang

mencercaht."

Srratu pendapat menyebutkan, bahwa mereka mengatakan itu

ketika mereka menyaksikan Jahannam. Abu Shalih berkata, "Ketika
ditiupnya sangkakala pada tiupan ymg pertama, diangkatlah adzab

dari para penghmi kubur, lalu mereka tertidur hingga tiupan yang

kedua"

Kalimat 6ffi45;t'i;31 ttt|rli (Initah yans

dijanjikan (Iulwn) Yang Malu Pemurah don benolah Rasul-rasul(-

Nya)) sebagai jawaban bagi mereka dari para malaikat, atau dari

oragg-orang yang beriman Ada jugayang berpendapat bahwa ini dari

perkataan orang-orang kafir yang saling menjawab di antara sesama

mereka Pendapat p€rtama dikemukakan oleh Al Farra', sedangkan
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pendapat kedua dikemukakan oleh Mujahid. Sementara Qatadah

mengatakan, bahwa ini dari pe*atam Allah l.
' Lafa* ti pudu firnan-Nya" |jr-3|'i;tl, @ang diianiikon

(Tulnn) Yang Maha Pemwah) adalah maushul, dan 'aid-nya dibuang.

Maknanya: !1$i1tn!6't$rdr f. Gnilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang

Ivtaha Pemurah), dao b€oarlah para rasul mengenai ini karena telah

tcrhlkti kebeoaran @a rnereka dan rya yang menimpa kalian. M{ul
drrrrJilS dann{ul dari ALbdibuang, yakni: t2l3La3 F?tiyfic3
',tl-;Jlr 

Oang (Tuhan) Yang Maha Pourah menjanjikannya dm pra
rasul membenarkannya kepada kalian). Asalnya X ifiei fu &,*i
9!. Atau: ttiar,l, ie3't*i tP3Jt 6:t3i (yng (Tuhan) Yang Maha

Pemurah menjar{ikannya dan para rasul merrbenarkannya kepqda

kami). berdasarkan anggapan bahwa ini dari perkataan orang-orang

yang beriman, atau dari perkatam orang-orang yang kafir.
t;5'zS;|$y.iuaol (rtdat atuloh teriakan itu selain

sekali teriakon saja), yakni: Tiupan tersebut tidak lain hanyalah sahr

t€riakan saja yang diteriakkan oleh IsrafiI dengan peniupan pada

sangkakala.

'rr;;iC:f g;|fsy (maka tiba-tiba mereka semuo

dihtmplkan kcpada l{ami),yakni: tiba-tiba saja mereka dikumpulkan

dan dihadirkan di hadapan Kami dengan ce,pat untuk dihisab dan

disiksa

W,fr'J.Jl;-f'f,1t (Maka pada hffi itu seseorang tidok

alron dirugikansedikit pun) dari apa yang menjadi haknya" yakni: tidak

dikurangi sedikit pun dari pahala amalnya, dan tidak dianiaya sedikit

prur dengan penganiayaan apa pun.

i'j:31L1$t<51{; @an kamu tidak dibatasi

kccuali dengon apa yang telah kamu kerjakon), yakni: kecuali sebagai

balasan atas apa yang telah kalian perbuat sewaktu di dunia, atau: 'I1
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13i5ri #q ftecuali dengan apa yang telatr kalian perbuat), yakni:

disebabkan olehny4 atau sebagai ganjarannya.

.Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan aari AUu

Malik mengenai firman-Nyq 'tr;'6i;Gi @dalah Kami anglat

kclffiman mereka...), ia berkata, "(Yaitu) di dalam balrtera Nuh,

rrd#rg-masing diangkut sepasang. $iS-Y"Md{W (dan Kami

ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera

iru), yaitu bahtera yang hlayar di laut dan sungai yang biasa dianrngi

manusia.r"Abd bin Humaid dm Ibnu Al Mun&ir juga meriurayatkan

senrpa itu dari Abu Shalih

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai finnan-Nya, lriSt-LMG{Gltt (dan Kami ciptakon

uttuk mereka yang akon mereka kendarai seperti bahtera itu'1, ia

b€rkat4 "Yaitu bahtera-bahtera (perahu-paratru; kapal-kapal) yang

dibtrat setelatl bahtera Nuh."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

me,ngenai ayat ini, ia berkata, *Yakni unta yang Allah ciptakan

sebagaimana yang engkau lihat, maka itulah bahtera darat yang

mereka gunakan sebagai pengangkut dan mereka tunggangr." Seperti

ittr juga yang diriwayatkan dari Al Hasan, 'Il<rimalL 'Abdullah bin

Syaddaddan Mujahid.

'AMurrazzaq, Al Firyabi, 'AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai

firman-Nya, 't;jG=V{$ (Latu mereka tiada htasa membuat

sttatu wasiat pun...), ia berkat4 "Terjadinya Kiamat ketika manusia

sedang di pasar-pasar mereka sambil berjual beli, mengulnr kain

(pakaian), memerah susu dan segala aktifitas mereka. 'Uj'oj$;:$t

## Oi{t Oot" mereka tiada lansa membuat suatu wasiat

pn;<lan tidak (pula) dapat kcmbali kcpada keluarganya);'
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'Abd bin Humaid, 'Abdullah bin Ahmad di dalam Zm,a'id Az-

Zuhd, dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Az-Zubair bin Al
'Awwam, ia berkat4 "sesungguhnya Kiamat terjadi sementara ada

orang yang sedang menguktr pakaian dan ada juga orlmg yang sedang

memeralr susu unta." Kemudian ia membacakan ayat: AnS;-=f;t-fr
(Lalu merelra tiada htasa membuat suatuwasiat pun...).

Al Bukfiari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu

Hnrairah, ia berkata" "Rasulullah f} besabda, # iSila:,St ii$
dtx-r's A*'U 3A'3 lzu;tt'l#lrii,yy$-'U yys-W-r3,W# ;;f i.ft
rt5;ulu*t:ip '5 ,t-tiu-Xr *fi ,A;y.1t J';ir $'31;u.;tt:tF i,*
,4ri6-yl * ,A{Lil'8t Ausih Kiamat teriadi sementara ada dua

or(mg yang telah membentangkan pakaian (kain) mereka, namun

kcduanya tidak sampai bertransaksi dan ttdak pula melipafirya.

Sungguh Kiamat terjadi sementara odo orang yang tengah

memperbaiW kolamnya nomun tidak sanpi mengisinya. Sungguh

Kiamat terjadi sementara ado orang yory tengah kembali pulang

membmva susu perahannya nomun tidak sampai merasakannya. Dan

sungguh Kiamat terjadi sementara ada orang yong telah mengangkat

suapan makananrrya ke mulutnya namun tidak sampai

memakmmya)."r23

AI Firyabi, 'Abd bin Humai( Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari LJbay bin Ka'b mengenai firman-

Nyq E#,tlb;.i; (siapakah yang membangHtkan kami dni
tempat tidur kami (fubur)?), ia berkata" *Mereka tidur sebelum

pembangkitan itu"

'ushahih,Al Bukfiari (6506) dari hadits Abu Hurairah.
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L K" 35-i;i; @ 34P L* r t; ii;s-Yr et3

@t G3;3 K 6( ft .s$@ s#AK fi"ti{
eit U # fi( @D 6ilK,Ke iAi uit!

-ora-*-ti,A4 
113:3 *r; g$ i#3;

;fr @ . dua-.il, L#r i 3{s;t6 fr$ 6P ui$
{;tU,tAifrit3k;tu,$;

^fr
oj-=i

w t;3' 5>$ ;t oyl{ 65-6 gi ta;
6lfJWJiigrrLg

"sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di

dalam hesibukan (mereha). Mereha dan isteri-isteri mereka berada

di dalarntempatyang tedilh, bertelakan di otos dipan4ipan Di

surga itu mereha memperoleh buah-buahan dan numperuleh apa

yang tmereka minta. (Kepada meruha dihatahan), 'Salam,' sebagai

t j @'otfi-fi ;;:ii 4G t;3'r6 @
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ucapan selanat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. Dan (dikolakan

hepoda orang-orang kaftr) r'Berpisahlah kamu (dari orang-orang

muhnin) pada hari ini" hai orang4rang yang berbuatiahat

Bukankah Aku telah memerinnhkan kepadamu hai BaniAdam

supaya hamu tidak menyembah syetan? Sesungguhnya syetan itu

musuhyang nyata bagi komq'dan hendoklah hamu menyembah-

Ku Inilah jalon yang larus. Sesungguhnya syetan itu telah

nenyesatkan sebagaian besor di antoramu Maka opahah hanu

tidak memihirkan? Inibh lahannamyang dahulu kamu diancom

(dengannya). Masuhlah hamu ke dalamnya pada hari ini
disebabkan kamu dahulu mengingharinyo. Pada hari ini Kart tutup

mulut mcreka; dan berkataloh kepoda Kami tangan mereka dan

membefi hesaksianlah leaki mereka terhadap opayang dahulu

mereha usahahan" Dan jifubu Komi menghendahi pastilah kart
hqushan mota mcreka; lalu meteka berlomba-lomba (mencart)

iatarr. Maha betopahah merckt dapat nulihat(nya). Dan jikalau

Kami nenghendaki postilah Korrri rubah mereka di tempat mereka

berada; rnakamcrehatidak songgup berjalan lagi dan tidah (pula)

sanggtq, hemboll Dan baransiqru yang Kami panjanghan amarnya

niscaya Kani kembalikan mereka kepada hejadian(nya). Maka
apafuh mereha tidak memihbkm? Dan KCIrri fidak nungajarkan

sya'ir hqodanya (Muharrrrrrod) dan bercyair itutidahlah byah
baginyu Al Qar'an itu tidah lain hanyalah pelajaran dan kitab yang

menberi penerangan, supqya dia Pluhorunod) memberi peringatan

kepoda orangerang yang hidup (hatinya) dan stryqa postilah

kctetapan (dr.ab) terhadap orangqrang kaftr."

(Qs. Yaasiin [36]: 55-70)

Setelah Allah & menyebutkan perihal oftrng-orang kafir,

selanjutnya Allah menyebutkan perihal para hamba-Nya yang shalih

dan menjadikannya termasuk diantara yang dikatakan kepada orang-
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orang kaft pada hari itu sebagai tarrbatran bagi penyesalan merek4

menambah ketaktrtan mereka, serta menambah bencana yang

menimpa me,reka dan penderitaan yang mereka saksikan. Ketika

mereka melibat berbagai adzl;b yang Allah sediakan bagi mereka dan

berbagai kenikmatan yang Allah sediakan untuk para wali-Nyq maka

hal itu menambah kedukaan dan penyesalan di dalam hati mereka,

serta menambatr sempitrya dada mereka hingga kondisi yang tiada

bandingannya Maknanya, -^1J el'Ly 6esuns*'thnya penghuni

surga) p"d" # A&l (hari itu di dalam kesibutran (mereka)) dengan

berbagai kenikmatan yang mereka alarni, yaitu kenikmatan-

kenikmaran yang tidak pemah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar

oleh telinga dan tidak pemah terbayangkan di dalam benak seorang

manusia pun. Kesibukan mereka itu membuat mereka tidak

memperdulikan perkara orang-orang kafir dan kondisi mereka yang

menuju neraka walaupun mereka itu merupakan kerabat-kerabat

mereka Yang lebih tepat mengenai ini adalah tidak mengthususkan

kesibukan mereka itu dengan sesuatu tertentu.

Qatadah dan Mujahid berkata, "Kesibukan mereka pada hari

adalah me,mecatr keperawanan." Waki' berkat4 "Mereka disibukkan

oleh pe,ndengaran." Ibnu Kaisan berkata, "Saling mengunjungi antar

sesarna mercka." Pendapat lain menyebutkan, bahwa kesibukan

mereka adalah karena pada hari itu mereka menjadi para tamu Allah.

Orang-orang Kufah dan Ibnu 'Amr membacanya: J!i, dengan

dt;n dtwmmah. Yang lainnya membacanya dengan dhimmah pada

syiin dan ruhtn pada ryiin f4.tt. Keduanya adalah dua macam

logat/aksen sebagaimana dikatakan oleh Al Fara'. Mujahid dan Abu

As-Simakmembacanya dengan dtnfathah td13]. Ya dan-Natrwi dan

Ibnu Hubairah membacanya denganfathah pada syiin dan sukun pada

ghain trtll
Qira'a Jumhur: 5i<$ (bersenang-senang), dengan rafa'

sebagai khabu 55 a* kalimat ,p A (di dalam kesibutran) terkait
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dengan ini, atau berada pada posisi nashab sebagai haal $eterangan
kondisi). Bisa juga berada pada posisi rafa' sebagu khabar :rV

sementara'bj4*, sepagai Htab ar kedua

Al A'masy dan Thalhah bin Musharrif membacanya: iff,
dengan nashab sebagai haal (r;etsrangzr- kondisi), sementara ,F A
sebagai lilabar. Al Hasan, Abu Ja'far, Abu Haiwah, Abu Raja',

Syaibah, Qatadatr dan Mujahid membacanya: ES. Al Farra' berkata,

"Ini dua macam logat seperti halnya aruit aan i;h, aan geperti ':)l6,lt

dan jp.Jr." Al Kisa'i dan Abu 'Ubaidah Uofut", *'as{it artinya j3
e${it (memiliki buah-buahan), seperti balrya'af (pemilik kurma) dan

34'l Gremitik susu). iliir artinya 'i3$tii&;At (yang memiliki buah

dan kenikmatan)." Qatadah berkara "l9iStrlt adalah \j.7ial;r (yang

,"rks5an):" Abu Zaid berkata, "Dikalakan '$'r}.z.: apabila seorang

yang gembira penuh tawa" Mujahid dan Adh-Dhahhak juga

mengatakin seperti yang dikafakm oleh Qafadatr. As-Suddi juga

mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al Kisa'i.

'o6e Oy:fli iF * O,a-:.69f (Mereka dan isteri-isteri
merela berada di dalam tempat yang teduh bertelolcan di atas dipan-

dipan).Kalimat ini sebagai kalimat permulaan untuk menerangkan

tentang bagaimana kesibukan dan kegembiraan merek4 seria apa-apa

yang semakin menambah kege,mbiraan dan kesenangan mereka"

karena pasangan-pasangan mereka brsama mereka dalam sifat ini
dengan bertelekan di atas dipandipan. Maka dhamir 'i (Mereka)

adalah mubtada' dan irSig (isteri-isteri mereka) 
'di-'athf-h,an

kepadanya, ssdangkan Htabar-nya lr$3l (bertelakan). Bisa j"gu I
sebagai peneg:N dhamir yang terdapat padalatazh 3i* (bersenang-

senang), sementara n i:9 (isteri-isteri meieka) dr-'athf-kar- kepada

dhamir tersebut.

Marfu'-nya'o;{9 karcoa sebagai ktwbm dar;i mubtada'y4ng

dibuang, dar Jq 4 (berada di dolm, tempat yang teduh) terkait
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dengannya atau sebagai haat $etenngan kondisi). Demikian iugu &
gtiyj'ii gt atas dipan-dipan).

Ab; Al Baqa' membolehkan status N n (berada di dalam

tempat yar,g teduh) sebagai. klwbar, tu gll|f{i S gi atas dipan-

dipan) sebagai kalimat permulaan

Jnmhnr membacanya: +tr$.! dengan kasrah pada zhao' dan

di sertai dengan alif, yutubentuk jamak dari il+. Ibnu Mas'ud, 'Abd

bin 'Umair, Al A'masy, Yahya bin Wutsab, Hamzah dan Al Kisa'i

serta Khalaf membacanyu, * g,,dengan dhammahpadazhaa' tanpa

alif, yartu bentuk jamak dari 1U9. Kedua qira'ah ini memaksudkan:

Hamparan tempat tidur dan naungan yang menaungi mereka seperti

tenda dan kamar pengantin.

JJrr;li adalah bentuk jamak darii(i;i,seperti halnya igrityarrrg
merupakan bentuk jamak dari W.Maksudnya adalah tempat tidur di

dalam kamar pengantin. Ahmad bin Yahya Tsa'lab berkat4 "l(!rli
hanyalah berupa tempat tidur di dalam kubah." Muqatil berkat4

bahwa yang dimaksud dengan &Llr ini adalah naungan-narmgan

istana-

IGlimat ii$W{ (Di surga itu mereka memperoleh buah-

buahon) menerangkan apa yang mereka nikmati di surga yang berupa

matcanan, minuman dan sebagainya. Maksudnya adalah berbagai

macam buah-buahan.

'oFi-V 
frt (dan memperoleh apa yong mereka mintQ. V inr

sebagai maushul, daln 'aid-nya dibuang, atau sebagu maushuf, atau

sebagai mashday.'oFf;adalah bentuk mudhari' dan jOil.Abu'Ubaid

berkata, *'itfi- yalari. r,$!,$- (mereka angankan). Orang Arab biasa

mengatakan: L4 v i* dt, yalari O4 u W :* (angankanlah

kepadakuterseratr keinginanmu). ,f'$v f C 811urtiryu f eit $
,FZ- u (fulan dalam keadaan sebaik-baik yang diangankannya)."

448 TAFSIR FATHUL QADIR



Az-Tanajberkata, *Itu dari aAfur 6rcrmintaan), yakni: 'a$bJs-u

n&!*t #1("pu yang diminta oleh para penghuni surga mendatangi

mereka), d*i .^*X! bF| (aku memangil pelayanku). J+ ini adalatl

uentt*'iu*!i-y*g;"*rk . ;15it, seperti halnya'iu*)i v*g
bemrakna 'S;At,aun Jr-ra)i yang bermakna ',Pjllt-"

Pendapat lain menyebutkan' bahwa ini b€ttuk 'SA\ yang

bermakna lSlir,yakni: '/f,rrtg.lj' (apa yang mereka angankan)' Seperti

halnya tfit dn tyty. Pendapat lain menyebutkaq bahwa maknanya:

batrwa siapa pun dari mereka yang memanggil sesuatrl maka sesuatu

itu adalah miliknya. Karena Allah telah menetapkan me,reka bahwa

tidak seorang pun dari mereka yang memanggil sesuatu kecuali

sesuatu itu baik baginya untuk iapenoleh.

Eai sini sebagai mubtado' d,5l:lobo-ny.;tl. Kalimat ini di-
,athf-lcan kepada yang sebehmnya Ini dibaca jugt tt*i'- (mereka

mint4 panggil), secara takttfif (tarrpatasyd4, maknanyaculup jelas.

Ibnu Al Anbari berkata "Waqafpadalafazh 'Ofiladalah waqaf yarrlg

bagus."

Kemudian dimutai lagi dengan: fr (Kepada mereka

dikatakan), 'Salam,), dengan makna: Bagi mereka ucapan salam'

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa fi{i sebaSai khabar t{ yalari:

yang memberi salam dengan tulus, atau yang me,miliki keselamatan.

Az-Zajjaj berkata, "Lafa^ fl{-1 posisinyammfu' sebagai badal datt

tL yatcni: ;$a '.ir &tt#; ta* bagi mereka Allah memberi salam

kepada mereka). Dan ini mertrpakan harapan (angan-angan) para

penghuni $rga"

Yang lebih tepat adalah mengartikan firman-Nya, 'oFi')EP

(dan memperoleh apa yang mereko minta) secara umum, dan salam

ini tentunya termasuk juga di alalamnya. Tidak ada alasan yang tepat

untuk membatasinya pada suatu jenis tertentu walauprm ini

merupakan jenis yang paling muliq demikim ini demi

TAFSIR FATHUL QADIR 449



-!

mempertahankan makna umrunnya dan memelihara kandungan makna

redaksi Al Qur'an.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa marfu'-nya lafazh i17
karena sebagai khabar dan mubtada'yang dibuang, yakni: j,A-if
\fi i4 (Salarn diucapkan kepada mereka sebagai ucapan selamat).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa iS7 sebaryran mubtada' darr

khabar-nya yang me-nashab** {j, yaoii' \ls l4 je;:tr (salam

dikatakan kepada mereka sebagai ucapan selamat). Pendapat lain

menyebutkan, batrwa Hnbm-nya # *i t (dari Tuhan Yang Maha

Penyayang).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkiraannya: 13;;ii1;'
(Semoga kesejahtaraan dilimpahkan kepada kalian). Semua ini
berdasarlen qira' ah Junhur.

Ubay, Itlhu Mas'ud dan 'Isa membacanya: ti1/(,, dengan

nashab, baik karena dianggap sebagai masMar atau sebagai haal yang

bermakra t'rltl (keselamatan). iltlJt bisa sebagai ucapan selarna! dan

bisa juga aari fult :..tr (keselamatan).

Muharnmad bin Ka'b Al Qaraztli membacanya: 'P, seakan-

akan dikatakan: g)$f5uiis-liiriU Ct"ar*aian bagi mereka, di
dalomnya mereka tidak saling berselisih).

Mawhub-nyu {j sebagai masWar tarcrr- f il yang dibuang,

dengan malcna: \13 U.l #'&t jG leUan mengatakan itu kepada

mereka sebagai ucapan selamat), atau: '!t' drt&. (mengatakannya

kepada mereka sebagai ucapan selamat), utr"'!F 4 i6.(dikatakan
kepada mereka ucapan selamat). #*in(dari Tuhan Yang Maha

Penyayang), yakni daxi arah-Nya. Suatu pendapat menyebutkan,

bahwa Allah $ mengirim salom kepada mereka. Muqatil mengatakan,

bahwa para malaikat masuk memenui para penghuni surga dari setiap

pintq mereka mengucapkan: Salam bagi kalian, wahai para penghuni

surg4 dari Tuhan Yang Matra Penyaj,ang
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' SiyAt$?giWy (Dan (ditratakan kepada orans-orans

kofir), 'Berpisahlah lcamu (dori orang-orang mubnin) pada hari ini,

lwi orang-orang ydng berbuat iahat). Ini dengan anggapan

disembunyikannya perkataan yang menimpali apa yang dikatakan

bagi orang-orang yang beriman, yakni: dan dikatakan kepada orang-

omng yang berdosa. rrjtt! (Berpisahlah kalian...), yakni: '*;l
(berpisahlah kalian), dari'o;'J. iju lmemisahkannya dari yang lainnya).

Dikatakan *;?t;yeElltby apabila aku memisahkan sesuatu dari

sesuafu dan menj auhkannya

Muqatil berkata, "|vtalrnarrya: iflttJff Ottpisahlah kalian

pada hari ini), yatcni di akhfuat, dari orang-orang yang shalih." As-

Suddi berkata, "(Yaloi) Jadilah,kuli* berada di sisi lain." Az-Zanaj

berkata, "Menyingkirlah kalian dari orang-oftmg yang beriman."

Qatadah berkata, "Menjauhlah kalian dari segala kebaikan.' Adh-

Dhahhak berkata, "orang-orang yang jahat saling menjauh di antara

sesama mereka, sehingga kagm yahudi berkelompok sendiri, kaum

nashmni berkelompok sendiri, lraum majusi bertelompok sendiri,

kaum shabiah berkelompok sendiri, dan kaum paganis (penyembah

berhala) berkelompok sendiri." Daud bin Al Jaratr berkata, "Kaum

muslimin berpisatr dari orang-orang yang jahat, kecuali para pentrut

hawa nafsu, karena mereka akan bersama para pelaku kejahatan."

Kemudian Allah $ mengecam dan mencela mereka dengan

firman-Nya" 'o$i!r$i{J fv-G9-#t$ iI lnutankah Aht

telah memerintahkan kepadamu hai Bahi Adam suprya kamu tidak

menyembah syetan?). Ini termasuk diantara yang dikatakan kepada

mereka ,iiit tvrfr"i a*i {;1t adalah Ui, (wasiat; Pesm), yakni:

bukankah Aku tetah wasiatkan kepada kalian, atau: telah Aku

sampaikan kepada kalian melalui lisan para rasul-Ku, agar kaliaan

tidak menyembah syetan?, yakni: tidak mematuhinya.

Az-Zanai berkata, "Maknanya: bukankah Aku telatr

menyampaika kepada kalian melalui lisan para rasul, watrai Bani
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Adam." Muqatil b€rkat4 o'Yakni orang-orang yang diperintahk tt

untuk berpisah (dari orang-oftlng beriman)." Al Kisa'i berkata, *Y di

sini untuk larangan-"

Suatu pe,ndapat menyebutkan, bahwa liijt ai iioi j*ji V*g
diambil dari mereka ketika mereka dikeluarkan dari punggung Adam.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah apa-apa yang Allalt

tampal*an k€pada mereka yang berupa bukti-bukti logika yang

terdapat di langit dan bumi-NYa.

Kalimat A 3% fJ ill.lSuungguhnya syetan itu musuh yang

nyata bagt kornt) sebagai alasan untuk yang sebelumnya tentang

larangan syetan dan mengiluti bujukannya (godaannya).

Kalimat dt3=?i AV (dan hendaWah lcamu merryembah-Ku) di-

' at hf-kaakepada irf;6 t, J (s up ay a kamu tidak me rry e mb ah). Lataz/n

&1 ai teAra t€mpat ini sebagai penafsir &iit y*g mengandung makna

perkataan- Bisa juga keduanya ini sebagai mashdar, yakni: J'4b1il

3'tL*.fr t qirl itf Jq{ @ulcankah Aku telatr menyampaikan kepada

katian supaya kslian tidak menyembah syetan) dan gel#r 9ti Gupaya

kalian me,nyembabKu). Atau: irrl; -'tJl itgr- !.F ,e'J!!t:t+l {
@ukankah Aku telah menyampaikan kepada kalian tentang

meninggalkan penyembahan syetan) dan ,#q C (tentang

penyembahan-Ku).

3+*Lt t:S (Inilah jalan yang lurus), yakni penyembahan

Allah dan mengesakan-Nyq atau mengisyaratkan kepada agama

Islarn.

Ke,mudian Allah $ menyebutkan permusuhan syetan terhadap

manusia, Altah berErman, Irrt{ V K" ili iii (sesungs;uhnya

syetan itu telah menyesatkan sebagaian besar di antaramu). Laam di

sini sebagai partikel sumpah. Kalimat ini adalah kalimat permulaan

sebagai kecaman dan celaan, yakni; Demi Allah, sunggutr suyetan

telah menyesatkan .. dst.
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Nafi' dan 'Ashim membacanya: fu, a"rrgat kasrah pada

jiim dan baa', setla tasydid pada laam.Ibnu Abi I$"q, Az-Zuhri dan

Ibnu Hurmuz membaanya dengan &n dlunmah dan tasydid pada

ban b#.l. Demikian juga qira'alrnya Al llasan, 'Isa bin 'Umar dan

An-Nadh bin Anas. Yuhyu, Hammad bin sAlalnah dan Al Asyhab Al
'Uqaili membacanya dengan kasrah padaiiim, kasrah pada baa' dan

takhfifpadalaam frtat.

An-Nuhas berkata, *Qira'ah yang paling tepat adalah qira'atr

yang pertama. Buktinya, bahwa me,teka semua membaca ayat: "L,t
ASf'ao" umat-umat yang dahtia." (Qs. Asy-Syu'araa' P6): 18a)

dengan lrasrah pada iiim dan tasydid i"aa U"*. Maka L adalatl

benttrk jamak dari llg. Dan derivasi masing-masing dari $ t* adalah

makhluk, yakni: Allah menciptakan mereka"

Matcna ayat ini: bahwa syetan me,nyesatkan banyak makhluk.

Demikian sebagaimana yaog rlikdakan oleh Mujahid. Qatadah

berkata, "Kumpulan yang banyak' Al Kalbi berkata "Umat yang

banyak." Ats-Tsa'labi berkata, "Semua qira'ah menunjukkan malcna

makhluk."

Dibaca juga:\, denganjiim dn yai bertitik dua di bawah.

Adh-Dhahhak berkata, "Satu jiil adalah sepuluh ribu. Sedangkan

banyaknya tidak ada yang dapat menghingganya kecuali Allah &.'
Qira'ah ini diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib.

Hamzahpada firman-Nyq Sjfrllft 6fi <urt* apakah kamu

tidak memikirkan?) untuk kecarnan dan celaan. Faa'-nyauntuk meng-

'athf-kan kepada kalimat yang diperkirakao, yang diisyaratkan oleh

konteksnya, sebagaimana redaksi-redaksi serupa lainnya. Yakni:

Apakatr kalian menyaksikan bekas-bekas siksaan? Apakah kalian

tidak memikirkan? Atau: Apakah kalian tidak memikirkan

syetan terhadap kalian? Atau: Apakatr kalian tidak

memikrikan sesuatu sama sekali?
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Jumhur membacanya: 6j#AK #1 @"t* apakah lcamu

tidak memikirkan?), dalam bentuk Hithab, sedangkan Thalhah dan

'Isa membacanya dalqm bentuk ghaibiyyah (orang ketiga) t$:*atit
't i[(Mal<a apakah mereka tidak memikirkan?)1.

;r' 6t3r3 K.rJi'ii+ .eti enitah Jahannam yans dahutu

lranu diancam (dengcinnya)), yalari dikatakan kepada mereka ketika
mereka mendekati nerak4 "Inilah Jatrannam yang datrulu kalian
diancam dengannya sewaktu di dunia melalui lisan para rasul." Yang
mengatakan ini adalah para malaikat.

Kemudian mengatakan kepada mereka, ;Kei$itiit->1
6ii<i (Masuktah kamu ke dalamnya pada hari ini disebabkan

lamu dahulu mengingkarinya), yakni: Rasakanlah panasnya pada hari
ini dan masukilalU serta rasakanlah sebaga macam siksa di dalamnya
akibat apa yang kalian ingkari dahulu. Yakni: Disebabkan kehrfiran
kalian terhadap Allah sewaktu di dunia dan karena kalian mematuhi

syetan dan menyembah berhala-!,erbala. Ini bentuk perintah yang

menghinakan dan makian, seperi firman-Nya, 3.F1'C 4tli
laSfvp*o*nlah, sesungguhrrya kamu orang ying perkasa lagi

rnulia." (Qs. Ad-Dukhaan [dA]: a\.

&91* $itji lraaa hari ini Kami tutup mutut meretra).

(it adalah zhuf $eterangan waktu) untuk yang setelahnya. Ayat ini
dibaca juga: fi, dalarq bentuk bina' lil maful, semetrara naib jaar
dan majrur-nya setelalrnya. Para mufassir mengatakan, bahwa mereka
mengingkari telah berbuat syirik dan mendustakan para rasul,
sebagaimana ucapan mereka,'"-{rgKY$lint"Demi Allah, Tuhan
lmmi, tiadalah kami mempersehttulwn Allah." (Qs. Al An'aam [6]:
23). Maka Allah menutup mulut mereka sehingga mereka tidak lagi
aap*.t berbicara. Di sini terdapat bentuk pengalihan bentuk redaksi,
dari khithab (orang kedua) kepada ghaibiyyah (orang ketiga) untuk
memberitahukan, batrwa perbuatan-perbuatan buruk mereki
menyebabkan beralihnya dari meng-ti ithab mercka.
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Kemudian Allah berfirman, V(q fllLS d6; fu$1-W3;
lrri-*_ (dan berkatalah kepada Kani tutgot mereka dan rumberi

kesaksianlah kaki mereka terlwdop apa y@rg dalalu mereka

usahakan), yakni tangan mereka mengatakan apa-apa yang telah

mereka perbqa! dan kaki mereka bersaksi tentang apa ymg telatr

mereka lakukan.

Jumhur membacany a: i1!{31 U '{6; Sementara Thalhatr

bin Musharrif membacanyu, vilK{15 (dan hendaklah befte kepada

kami) dan';l*fl|(dan hendaklah bersaksi), de,ngan laa n koy-

suatu pendapat menyebtrtkan, bahwa sebab ditutrynya mulut

mereka agar mereka diketahui oleh semua yang ada dt rrrouqif @adang

mayshar). Pendapat lain menyebutkan, bahwa ditnrpnya mulut

mereka agar pengakuan dari anggota tubuh mereka sendiri, karena

kesaksian dari yang tidak dapat berbicara lebih bernilai dalm hujjah

daripada kesaksian dari yang dapat berbicara km€nakelur dari faktor

kelemahan. Pendapat lain menyebutkan, bahlrya demikim itg agar

mereka mengetahui, bahwa anggota tubuh mereka ymg dulunya

sebagai pembantu-pembantu mereka dalam brmaksiat terhadap

Allah, kini menjadi saksi atas keburukan-kebunrkan mereka, yang

mana Allah menjadikan apa yang dikatakan oleh tangn sebagai

perkataan dan pernyataan, karena tanganlah yang biasanya langsung

melakukan kemaksiatan. Dan Allah juga menjadikm apa yang

dikatakan oleh kaki sebagai kesaksian, kar€Nu kaki ikt$ hadir dalart

setiap kejadian. Sebab perkataan pelaku adalah pe,ngakuan, dan

perkataan yang hadir adalah kesaksian. Ini berdasarkan mayoritasnya

kejadian dan anggapan umum. Kalauptm tidak demitian, maka

sesungguhnya sering kali pula kaki yang langsrmg melalrukan

kema}siatan seperti halnya yang dilalorkan oleh tangao-

frrn-&V::SiG, tr; (Dan iikatmt Kotti nunghendoki

pastilah-kami hapuskan mata mereka), yakni Kami hilengkan mata

mereka dan menjadikannya tidak ad^ W celabnya dan maupun
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bulunya Al Kisa'i berkata, "Dikatakan *-1& darl l-.&3- -&.
Menurut ahli bahasa, bahwa j,t,JltJl dan A..rful adalatr yang kedua

ketopak matanya tidak. ada celahnya." Ini seperti firman-Nya, i6 i;
?r!& A-p,5i'rt1"nrouu Allah menghendaki, niscaya Dia
melenyaplan pendengaran dan penglihatan merel(o." (Qs. Al Baqarah

l2l: 2o). Maful dari {1fr dibuang, yakni: W1 e # {t lX g
C.;$ (ikalau Kami menghendaki untuk menghapuskan mata mereka,

pastilah kami hapuskan).

As-Suddi dan Al Hasan berkat4 "Maknanya: niscaya Kami
biarkan mereka dalam keadaan buta kebingungan tanpa bisa melihat
jalan petuqiuk." Pemaknaan ini dipilih oleh Ibnu Jarir.

Lfaf iir;6 ltotu mereka berlomba-lomba (mencri) ialon).
Ini di-'athf-kan V "71 Qtastilah kami twpwkan), yakni: mereka

bersegera mencari jalan untuk menempubnya dan melaluinya.
Manshub-rya 1,i2-ti Uarcnapartiket penyebab khofadh,yakni: ttilrti
$! (lalu mereka berlomba-lomba kepadanya). 'Atha', Muqatil dan

Qatadah berkata, "Maknanya: jikalau Kami menghendaki, niscya
Kami umgkil mata mereka dari kesesatan mereka, dan Kami ganti
penglihatan mereka dari kesesatan kepada petunjulq sehingga mereka
dapat melihat petunjuk mereka dan menempuh petunjuk itu serta

bersegera menuju jalan akhirat."

Makna 4)j;i.-n16 (Maka betapakah mereka dopat
melihot(nya)), yakni: Bagaimana mereka dapat melihat jalan itu dan
menempuhnya padatral mereka tidak memiliki penglihatan?

'Isa bin 'LJmar membacanya: bf4jl6 (maka berlomba-
lombalah), dalam bentuk kata perintah, yakni: Dikatakan kepada
mereka: berlomba-lombalatr. Di sini terkandung ancaman bagi
mereka

Kemudian Allah mengulangi ancaruo bagi mereka dengan
berfirman, 4tUt & ALUiAf, j; (Dan jikatau Kami
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menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada).

'i:;lt adalah merubah bentuk me4iadi battr atau benda lainnya, atau

iinu*g. tl(ir adalah &uliiir (empaQ. Yakni: jika Kami

menghendaki; pastilatr Kami rubah bentuk mereka di tempat mereka

berada. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa br*ir tebih tdrusus

daripada 6t33ir (tempat), s€eerti halnya 1;6;lt dan itiiir. Al Hasan

berkata, "Yakni: pastilah Kami mendudukkan mereka."

6j2i-{;(4$i;rlt3 @ako mereka tidak sanggup

berjalan lagi dan tidak (pla) sanggqp kembal), yakni tidak mampu

pergi dan tidak puta kembali. Al Hasan berkata, "Maka mereka tidak

mampu berjalan ke depan mereka dan tidak pula kembali ke belakang

mereka Demikian juga benda mati, tidak dapat maju maupun

mundur."

Suatu pendapat menyebtrtkan, bahwa maknanya: Jika Kami

menghendaki, niscya Kami binasakan mereka di tenrpat-tempat

mereka Pendapat lain menyebufikm, batrwa maknanya: niscaya Karti
rubah mereka di tempat mereka melalorkan kemaksiatan.

Yahya bin Salam b€rkatq "Semua ini pada Hari Kiamat."

Jumhnr membacanya: hiL47 {)6, dalarn bentuk kata

tunggal. Sementara Al Hasao, As-Sutarri, Ztxr bin Hubaisy dan Abu

Bakar dari 'Ashim membacanya: g6k, dengan bentuk jamak.

Jumhnr megrbacanya: (4l,dengan dhammah pada miim. Sementara

Abu Haiwatr mbmbacanya: $, dengan fathah pada miim.

Diriwayatkan juga darinya, bahwa ia membacanya dengan

kasrahl$1. Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Al Kisai. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa maknanya: tbf.)3ti;?35-'f5 laan tiaat
mampu juga mereka kembali). Fi'l-nya diposisikan pada posisi

mashdar untuk menjaga pemisah. Dikatakan W - ,#-- ,""3
apabila bepergian di muka bumi, dan dikatakan 6tY.)-ei-'€)
apabila kembali dari tempat ia datang.
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${Xat;Sit*;; (Dan barangsiapa yans Kami

panjanglcan umurnya niscaya Kami lrembalikan mereka kepada

lrej adian(nya)). Jumhur membacany a1 iJ;kfr , dengat fothah pada nun

pertama dar- suhm pada nuun kedua, serla dhommah pada khaaf

secara tartkfif (tanpa tasy&O. Sementara 'Ashim dah Hamzah

menrbacanya dengan dhammah pada nuun pertama dan fothah pada

nuun kedv4 gerta lasrah pfu fuaf dan beuasydid t'a-41.
Maknanya: barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya

Kami rubah bentuknya dan menjadikannya kebalikan dari apa yang

pernah di alaminya sebelumnya dalam hal kekuatan dan kesegaran.

Az-Zajjaj berkata "Maknanya: barangsiapa yang kami panjangkan

umurnya niscaya Kami balikkan bentuknya, sehingga kekuatannya

berganti kelamahan, dan mudanya berganti menjadi tua."

Ayat ini senada dengan firman Allah &, 6y';a; fZ;
6 *#t '#i?|].JJr"SiJ"oi antara tramu vans
dipanjangkon rnnurnya sampai piha supaya dia tidak mengetahui

lagi sesuatu plm yang dahulunya telah dikctahuinya." (Qs. Al Haii

P2): 5) dan firman-Nya, fiP1 Srl'$; i"Kemudian Kami

lrcmbalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (nerala)." (Qs.

At-Tiin [95]:5).

lytakna t tW131 lUoto apatcah lamu tidak memiWrkan?):

maka apakah kalian tidak mengetahui dengan akal kalian, bahwa

Tuhan yang kuasa atas hal ihr juga kuasa untuk membangkitkan

kembali setelah mati? Jumhur membacanya: 'ojti3, dengan yaa'

bertitik dua di bawah. Sementara Nafi' dan Ibnu Dzakwan

membacanya dengan /aa' bertitik dua di atas dalam benttrk l*rtahb

tl,jrytl.
Ketika orang-orang kafir Mekah mengatakan bahwa Al Qur'an

adslah sya'ir dan batrwa Mulramnad adalah seorang penyalr, Allah

membantah mereka dengan firman-Nya, ?)it^6L1j (Dan Kami

tidak mengajarkan sya'ir kepadanya (Muhammad)). Maknanya
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menafikan Al Qur'an sebagai sya'ir, kemudian menafikan bahwa

Muhammad sebagai penyair. Lalu Altah mengatakan, irl-61$-Y5 go"

bersyair itu tidaHah layak baginya), yalari tidak layak baginya sya'ir,

tidak pantas itu darinyq dan tidak mudatr itu padanya walaupun ia

diminta dan ingin mengatakannya Babkan bila beliau &
menyenandwtgkan suatu bait sya'ir yang pemah dikatakan oleh

seoraug penyalf, stxilmannya menjadi berantakan. Pernatr suafu ketika

beliau h"oa* mengucapkan bait sya'ir Tharfah bin-Al 'Abd yang

terkenal rtu, yaitu:

',fit U tqJii\eb.t::ltee d?vigti Ai g*
uAkan menampakhan kopadamu lwri'luri yang belum pernah

engkottkctahui,

dan akan datang kcpadanu orangyot g tidokpernah engkau

b e kal i, dengan memb ou, a b erit a."

Namrm yang beliau katakan adatah: Jri-tl 6W P U e$S
(dan akan datang kepadarru orang yang tidak pernah engkau bekali

dengan berita). Di lain waktu beliau hendak mengucapkan perkataan

Al 'Abbas bin Midras As-Sulami:

efriSt#(**4tdS,#'fi
*Apakah kau jadikon perampasanka dan perampasan budak

di antara '(Jyainah dan Al Aqra'."

Namun yang beliau katakan adalatu X#S G\\gij (di antara

Al Aqra' dan 'Uyainah). Pernah juga beliau mengatakan sya'ir: ,F
b6 ,.yJl. .:3ltSr[J,* (Cukuplah bagi Islarn dan uban bagi seseorang

sebagai pencegah), maka Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullall

yang dikatakan penyair adalah:

V6,.yJJ.iS)'li #t 6
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'Culatplah uban fun Islam bagi seseorang sebagai

petrcegalf ."

Lalu Abu Bakar berkat4 *Aku bersaksi bahwa sesungguhnya

engkau adalah utusan Allah. Allah & telah berfirman, ;4iitd;U3
fi r#U: (Dan Ifun i tidok rungaiokan .u1n'ir,tikcpodanya

@AtnonnaQ fun bersyoir itu frdoklah loyak bryinya);'

Botyak tcrjadi hal scperti ini dri beliau. Al Khalil b€rl6ta,

'R,asulullah I sangat meiryukai sya'ir. Aksn tstaPi beliau tidak bisa

bcrsya'ir." Alasan tidak diaja*anuya sya'ir kepada beliau dan tidak

marnpmya beliau 0 melautu*ao sya'ir addah untuk

menyempurnakan hujjah dan menghilangkan kesangsian.

gssagaimana juga Allatr menjadikan beliau sebagai seorang yang buta

hurut, tidak dapat baca-tulis. Adapun riwayat yang oenlebutkan

bahwa beliau mengucapkan:

4vit
"Engkou tidok lain hoyalah jari yang berdaroh

Dan di jalanAllah engkau tidakbertemu."

Dan ucapannya:

;J"ir * tt (tilr\ 5! (r
*Akulah sang Nabi, tidak ada kcbohongan

Afulah lbnu 'Abdil Muththalib.*

Dan ucapan-ucapan lainnya, maka disepakati batrwa itu
terlontar tanpa disengajq sebagaimana dinyatakan di dalam sejumlah

ayat Al Qtr'an. Batrkan itu bukanlah sya'ir dan tidak dimaksudkan

sebagai sya'r, tapi ihr hanya kebetulan belaka sebagaimana yang

banyak terjadi dalam perkataan manusia lainnya, karena terkadang

mereka berbicara dengan mengatakan sesuatu yang bila dicennati

maka perkataannya itu menyerupai sya'fo, padatral mereka tidak

,W aftsAbttt':1 ;r
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memaksudkannya sebagai sya'ir. Dan itu seperti firman-Nyq l36J

6;tLrt'40't;-:'4t'ro*, sekali-knli tidak sampai kepada

lrebajilran (yang sempurna), sebelum lcamu menaJkahkan sebagion

harta yang kamu cintai." (Qs. Aati 'Imraan BJ:92), dan firman-Nya'

,*$ Stii -,f+K9tt1'don piring-piring vang (besunva) seperti

[oU* ion ptiiut ying tenp (berada diotas tunght);'(Qs. Saba [34]:

l3). yang mana Al Al,lhfasy mengatakan, bahwa ucapan beliau: gXr ril

q s! (Afulah s ang N ab i, tidok ada kcbohongan) bukanlah sya' ir.

Al Khatil mengatakan di dalam krtab Al 'Ain,bahwaungkapan

yang berbentuk sajak dalam dua bagian bukanlah sya'ir- Ibnu Al
.Arabi berkata "Yang benar dari beliau, bahwa beliau mengatakan: I
Q$,dengan rafa' pada baa' padalata^ QJ.s, dan dengan Wadh
pada tafazn9$ll,;;0.*

An-Nuhas berkata, ..sebagian orang me.hgatakan, bahwa

periwayatanrrya dengan i'rab, dan jika dengan i'rab maka bukan

sya'ir. I(arena bila baa'-nya dengan fatlnl, dari yang pertama, atau

dengan dhammah pada kedua baa'-nya atau men-ta74,vin-p^ya dili

metg-kasrah-1*anbaa' yang kedua, maka kelgar dari bentuk sya'ir-"

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dha nir pada lafafu ,{
kembali kepada el Qtu an, yakni: tH S&tit glrfu- ,#-ui @^
tidaklah layak bagi Al Qur an sebagai sya'ir).

5>$3 iy<et eur.an itu tidak tain hanyaldr pelaioan),

yakni: Al Qur'an itu tidak lain hanyalah suatu pelajarandan wejangan

di antara pelajaran-pelajaran dan wejangan-wejangan UiY::it @*
kitab yang memberi pqaerangan), yalani salah satu kitab di antara

kitab-kitab Allatr yang diturunkan dari langit, yang mengandung

hukum-hukum syari'at.

6i'f6;y;- (supaya dia (Muhammad) memberi peringatan

lrepada orang-orang yang hidttp (hatinya)), yakni supaya Al Qur'an

memberi peringatakan kepada yang masih hidup, yakni: yang hatinya
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sehat dapat menerima kebenaran dan menolak kebathilan. Atau:

supaya Rasul memberi peringatan kepada yang masih hidup.

Jumhur membacanya dengan yaa' bertitik dua di bawah

lrAl, semenara Nabi' dan Ibnu 'Amir membacanya dergan taa'
bertitik dua di afas tj$]. Berdasarkan qira'ah kedua, maka yang

dimaksud adalahNabi $.
6.#f g jlni U; (don supaya pastilah ketetapan (adzab)

terludop orangerong kafir), yakni: dan supaya berlaku ketetapan

adza,b terhadap orang-orang yang terus menenrs di dalam kakufuran

dan enggan beriman kepada Allah dan para rasul-Nya.

Ibnu Abi Syaibah,Ibnu Abi Ad-Dunyq Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari beberapa jahr,
dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, 3;&,F g (bersenang-

senong di dalon kesibukan (mereka)), ia berkata "(Yakni) memecatr

kqre,rawaoao-"

'Abd bin Humaid, Ibnu Abi Ad-Dunya, 'AMutlah bin Ahmad

di rlalam Zswa'id Az-Zuhd, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai ayat ini, ia berkat4

"Kesibukan mereka itu adalah memecah keperawanan." 'Abd bin
Humaid juga meriwayatkan seperti itu dari 'Il<rimah dan Qatadah.

'AMullah bin Ahmad di dalam Zqwa'id Az-Zuhd

meriwayatkan dari Ibnu 'IJmar, ia berkata "sesungguhnya orang

beriman itu setiap kali menginzinkan isteri, maka ia mendapatinya

dalarn keadaan perawan." Diriwayatkan juga menyerupai itu secara

mafu' dari Sa'id yang dikeluarkan oleh .Ath-Thabarani di dalam

Mu'jam Ash-Shaghir dan oleh Abu Asy-Syaikh di dalam Al
'Azlromah. Diriwayatkan juga menyerupai itu dari Abu Hurairah
s@ara mtfu'yang dikeluarkan oleh Adh-Dhiya' Al Maqdisi di dalam

SW Al J@Trah.
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. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya" $;e,F g (bersenang-senang di dalam kcsibukan

(meretu)),ia berkata, "(Yakni) memetik senar alat musik." Abu Hatim

berkata, "Kemungkinannya ini kesalatran dari yang mendengar,

karena yang benar adalah: memecah keperawanan."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya, ia berkata, "it-;i<$ (bersenang-senang) yakni 't'fi'
(bergembira)." '

Ibnu Majah, Ibnu Abi Ad-Drurya di dalam sW Al Jannah, Al

Bazrar, Ibnu Abi Hatim, Al Ajuri di dalam Ar-Ru'yah dan Ibnu

Mardawaih meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, 'Nabi $ bersabd4

i+-*" 3';r136 L3t,if g"tytrytj ,'.yi #'&r\t$ Cia, #1,*
(rt U, b rfi i!r-;,1iri iF qli .{*t, ;F s- l(li i1lcJ";t =ii6 ,eY ;v
(Ketilra para penghuni surga sedong berada di dalam kenihnatan

mereka, tiba-tiba terparrcarlah cahoya kcpada mereko, mala merekn

pun mengangkat trepala mereka, tenryata Tuhan telah datang kepada

mereka dari atas merefta, lalu befirnan, 'Semoga kcsejahteraan

dilimpahlran atas kalian, wahai para penghuni surga.' Itulah firman
Allah,'(Kepada merefta dikatakan), 'Salam,' sebagai ucapan selamat

dori Tulun Yang Maha Perryayang.'). Kemudian beliau mengatakan,

e *tSi$.ti,ttLi d,'ur* Jl$tt*.\1 ,$tt t*zidlN
r'rlu; e W &fS't:t: *S e4* eq;t6- (Lalu Allah memandang

lcepada merelra dan mereka pun memandong kepada'Nya, maka

tidaHah merelca berpaling trepada nibnat aPa pun selama mereka

meniandang lrepada-Nya hingga Dia tertutup dari pandangan merela

dan tersisa cahaya-Nya dan keberkahan-Nya atas mereka di rurnoh'

rumah merela)."r24 Ibnu Katsir berkat4 *Ada catatan mengenai

sanadnya"

t2aDha'iT Ibnu Majah (lSa); Dinilai dha'if oleh Al Albani di datam Dha'if Al
Joni'(2362).
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IbnuAl Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "sesungguhnya Allah-lah yang

memberi salam kepada mereka."

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, AlBaz,z,a\ Ibnu Abi Ad-Dunya di

dalanr At-Taubah {an lafazh ini darinyr, Ibnu Abi Hatim, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Al Asma' wa Ash-Shifut

meriwayafrkan dari Anas mengenai firman-Nya, ig$ll| #iji
(Pada hqi ini l(ami tutupmulut mereka), ia berkata, "Kami sedang di
hadapan Nabi Sr, lalu beliau tertawa hingga tampak gigi geratramnya.

Beliau bersabae ?Lg:*q'oi:ul (Tahukah kalian mengapa aht
tertmyfi. Kami menjawab, 'Tidak, watrai Rasulullah.' Beliau
bersabda" ,d ,i# tdfu' ;y dp J U., U ,i& ,1!, ;;itr ** :n
${t et:1aie1t €uri4-# ,i#,.'* rb,: \t:* 3*,11 ,A=j#
.&i- P 1u;,\ ;#,#t,*6\ is,i,*e,P'#.3 .ti'.*A ;r$, 1|t#bj
;1;6t A iij,rllian3 33 (g,J#,gt^3ir #S'q. (Karena

pembicoaot lwnba kepada Tuhannya, ia berkata, 'Walui Tuhanht!
Bulrankah Engkau telah menghindmkonfu dmi trczhalimon?' Dia
menjauab, 'Ya.' Ia berlwta lagt, 'sesungguhnya aht tidak
mengizinkmt atas diriku lcecuali saksi dari diriht sendiri.' Dta pun
berkata,'Ctthrylah dirimu sendiri pada waldu ini sebagai saksi atas
dirimu dan juga para malaikat yang mulia yang mencacat amalanmu

menjadi poo saksi.' Lalu dibungkamlah mulutnya, dan dilwtal@n

lcepada angota tubuhnya,'Bicmalahl' Maka anggota tubuhnya pun
menyebukmt semua amal perbuatan yang dilakukannya. Kemudian
dilepaskanlah antora dia dan ucapannya, lalu ia berkata,'Celalcalah
lralian buko*ah aht dulu memb e I a kal ian?' ).-r25

Muslim, 'At-Tirmidzi, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi
meriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata,

"Rasulullah * bersabda, il'te:"1ey$ ilf # ,'.ir il# ,&s.t;dr ujit4,j# .rt:isl ,*.,jtl;te€ss 6f i:i,liUri5;F et fu|a+y:ts
tx Shaht[Muslim (4D2So).
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!y"g atstr &-'i .#oti,tsJ ;9,i# -l..,J#rgr" etit u*;ir
,:1rJdi'tj qq"j e4 &i ttru-,iias .u; 

"I+ 

i# u.6, &-'t +t,&
&i+a :r*'tt,i# -t{t;.r v }fi di 4W L*3 4*i
,*Gs #)t $4rr. i'ai,* jrg * * "{) f # A'#
,;61w eil;i,* b 3H Ei'5,itr! v *ub.i u*S e'ry W,#l
*r'fu'Jr;U- 6$ A;l51tatu Allah merumui seorang hamba pcmudian

bertanya, 'Wahai futan! Bukankah Aht telah memulialanmu,

menjadikanmu pemimpin menikahkawnU Aht tunduftJan htda dan

unta tmtulanu, Aht membirkonmu meniadi pemimpin dan hidup
' 
mewah?, Ia menjattab,'Benor, walai Tuhqrht.' Allah bertanya lagi,

'Apa engkau mengira akan bertemu dengon'Ku?' Ia menjawab'

'Tidak.' Allah berfirman, 'sesunggulmya Afu melupakanmu

sebagaimana engkau melupakon-Ku.' Kemudian Allah menemui

hamba yang kcdua lalu berfirmon seperti itu, kcmudian menemui

hamba yang ketiga lotu berfirrnon seperti itu, ia pun berkata,'Wahai

Tuhoht! Aht beriman kcpafu-fuIu kitab-Mu dan Rasul-Mu. Aht

shalat, puasa dan bersludaqah.' Lalu ia memuii dengan sebaik-baik

pujian yang mampu dipuiikamya Kemudian Allah berfirman,
,Ketahuilah Kami aftan mengtmts saksi Kami atasmu.' Ia berfikir

dalam dirinya,'Siapa gerangan yang akan bersaksi atas diriht.' Lalu

mulutnya dikekang, don dikatakm kcPada paha, dagtng dan

tulangytya,'Berbicaralahl' Ialu paha dagtng dan tulangrya pun

menyebutlran perbuatannya Demikiut itu supaya meniadi alasan dari

dirinya. Itutah orcmg mtnafilc, don itulah ordng yang dimurlwi

Allah).-r26Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan serupa

itu dari hadits Abu Musa

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di

dalam Al Asma' wa Ash-fih1,/af meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai firman-Ny" #\ibV"S'Si; (Dan iikalou Kami

menghendaki pastilah hnni hapskan ttata mereka), ia berkata

r* Shahih,Muslim @n27 9) dan AeTirmidzi Q42t).
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"Karf membutakan mereka dan menyesatkan mereka dari petunjuk.

4-r);i-:5L (Maka betapakah mereka dapat melihat(nya)), yakni:

bagaimana mereka mendapat petunjuk."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nya, XL3 irA J: (Dan iitalau Kami

meiftenaaA pastilah Kami rubah mereka), ia berkata, *(Yakni) kami

binasakan mereka. kilUl & <ai tumpat mereka berada), yakil:

i$l*,rt (di tempat tinggal mereka)."

'Abdwraruaq,, 'AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir

dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan" ia berkatq "Telah sampai

kepadakq bahwa dikatatcan kepa&i 'Aisyah, 'Apakatr Rasulultah &t
pernah memberi perumpamaan dengan sratu sya'ir?' 'Aisyah

menjawab, 'Itu perkataan yang paling beliau benci, hanya saja beliau

pernah memberikar perumpamaan dengan bait sya'ir saudara Bani

Qais, dimana yang pertamanya beliau jadikan yang terakhimya, yaitu

beliau mengatakan , )V\\W I U q.foi (dan akan datang kepadamu

orang yang tidak pernah engkau bekali, dengan membawa berita).'

Maka Abu Bakar berkata, 'Bukan begitu, tapi Rasulullah *
mengatakan, d #JlS f46tu fu3 uil lsrtungguhnya aht, demi

Atlah aht bulran seorang penyair, dan itu tidak layak bagiht)'."r27 l,urr

menyanggah apa yang kami nukil dari Al Khalil tadi, bahwa sya'ir

termasuk perkataan yang paling disukai oleh Rasulullah &.
Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad meriwayatkan dari 'Aisyatr, ia

berkatq *Adalah Rasulullah $, apabila merasa lambannya berita,

beliau mengungkapkan bait sya'ir Tharfah,

vij{ u t.:\\a;.Lj
.. 'Dan alcan datang kepadamu orangyang tidakpernah engkau

r'7 Dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq di dalam kiab Tafsirnya QlllT) dan Ibnu
Katsir (3/579).
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata

"Rasulullah $ penratr mengemukakan contoh dari sya'ir:

\,rf { U {*\\uji
'Dan akan dotang kcpadantu orangyang tidakpernah engkau

bekali, dengor membavt a berita'. "

Al Baihaqi di dalam Swtornyameriwayatkan dari 'Aisyah, ia

berkata "Rasulullah S tidak pernah menghimpunkan pengungkapan

sebuah bait sya'ir pun kecuali safu bait sya'tr, yaitu:

;#<tl 8K t# Ja,igt :k "* g ieYs

'Optimislah terhadop qWyang engkou cenderungi, (bahwa)

itu akon terjadi, karena jwang sekali

hal rtu dikatakm kc@a sesuatu opa lrun, keanli terealisasi.'

'Aisyah berkat4 'Beliau tidak mengatakan, &3, agar tidak

diuraikan sehingga menjadi sya'ir'.' Sanadoya sebagai berikut Abu

'Ubaidillah Al Hafizh -y:ikni Al Hakim- menceritakan kepada kami:

Abu Hafsh bin Ahmad bin Nu'aim menceritakan kepada kami: Abu

Muhammad 'Abdullah bin Ililal An-Nahwi Adh-Dharir menceritakan

kepada kami: 'Ali bin 'Amr Al Anshari menceritakan kepada kami:

Suffan bin 'Uyainah menceritakan kepada kami dari Az'Ztfrri, dstri

'Urwah, dari 'Aisyah ... lalu ia menyebu&aonya. Al Mazzi pernah

ditanya'mengenai hadits ini, ia prm berkata, "Ihr munkar. Syailfi Al
Hakim tidak diketahui, demikian juga Adh-Dharir."

a

6Ky 41 iis t$lTr_$ A; q f{ 6tr GI t2;- tsi

Zr6'{qfr @'r;tUWyrls16{rrfr t;
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4i,A- ittJ q;, *i -ai q!rtii @ a;Kx.y{

-Aia_fr @ ar;J Iii^ {, w Lj$r-'J @
,*s'{;i(;,i@ ;#_ Y3 a$_v {; Sy;S

ai; it1 6i@ ry *L36p # iiii;E-
-6C1 a5( G_;i @ UJ ;e;'&i,;- 6'J6 ",!^fr.

#t';K'w ofiiGD r# rlL,hasw il
@orfti 4,Llrty56A{li

r5r@ 4fi aN ;s i5. Hi, 311,j tF ; xa,if,:5

*fr(,L"ilal

3-,K1 0{frJ6_6q"
6BAy,6ftKY-:i,

aitiis*@ ;yJq-,i5

uDan qakah tnereka tidak nulihat bahwa sesangguhnya Kami
telah menciptakan binatang ternak untuk mereha, yaita sebagian

dari qa yang telah Kami ciptahan dengan kekuosoan Kami sendiri
lolu mereha mcnguosainya? Don Kami tunduhkan binating-

binattng itu untuk mcreka; nuka sebagiannya nunjadi tunggangan
merefu dm sebogiannya tmereka makan Dan mcreka memperoleh

p adanya monfaat-manfoat don min uman. Maka meng ap okah
merefu tidak bergtukur? Mereka mengambil sesembahan-

sqenbohan selain Allah agar mereka mcndopat pertolongan.
Berhala-berhala itu tidak dapaf menolong mereha; padahal

berhola-berhala itu menjadi tentarayang disiapkon untuk qcnjaga
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mereko. Makaianganlah ucapan mcreka menyed'ihkan kamu

sesungguhnya Kami mengetahui apayang mereka rahasiakan dan

apayang mereka nyatakan Dan apakah manruia tidak

memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani)'

maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata! Dan dia mcmbuat

perumpiamaan bagi Kart; dan dia lupa kepada kejadiannyai i4:,

berkata,,s iap akah yang dapat menghidupkan tulang b elulang r.

yang hancur telah luluh?' Katakanlah,'Ia akan dihidupkan oleh

Tuhan yang menciptakannya kaliyang pertam* Dan Dia Maha

Mengetahui tentang segala makhluk Yaitu Tuhan yang meniadikan

untukmu api dari kayuyang hiiau, maka tiba-tiba kamu nyalakan

(api) dari kayu itu, Dan Tidaklah Tuhan yang menciptakan langil

dan bumi itu berkuasa mcnciptakan kembaliiasad-iasad mereka

yang sudah hancar itu? Benan Dia berkuasa Dan Dialah Maha

Pencita lagi Maha Mengetahul Sesungguhnya perintah-Nya

apabib Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya,

'Jadilah!'maka teriadilah iu Maha Maha Suci (Atlah) yang di

tangan-Nya kekuosaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya-lnh

kamu dikembalikan " (Qs. Yaasiin [36]: 71-83)

Kemudian Allah S menyebutkan kekuasaan-Nya yang agung

dan anugerah nikmatnya kepada para hamba-Nya serta pengingkaran

orang-orang kafir terhadap nikmat-ni[mat-Nya. Allatr berf irman, ;i;1

Kil-6r{;i;tr#6trG1W- (oon apatah merepa tidak metihat

balrwa sesungguhiya Kami telah menciptalcan binatang ternak urrtuk

merelra). Hamzah di sini untuk mengingkari dan menyatakan

keheranan terhadap perihal mereka, danwau,u-nya untuk meng:athJL

kan kepada kalimat yang diperkirakan sebagaimana bentuk-bentuk

redaksi serupa lainnya. Ljlr lpenglihatan) D/akni dari ffi ai sini

adalatr penglihatan hati, yakni: apakah mereka tidak mengetahui

dengan berfirkir dan mengambil pelajaran, il6tr(1 (bahwa
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sesungguhnya Kami telah menciptakan'untuk mereka), yakni 'ei\.
(nntuk mereka). -6,rj{.;q 

@aitu sebagian dari apa yang telah

Kami ciptakan dengan kehtasaan Kami sendiri), yakni dari apa yang

Kami ciptakan dan Kami ajarkan tanpa perantaxa dan peran serta yang

lain. Penyandaran perbuatan ini kepada qe{-!i tyakni 
-q;gt 

"aArnsebagai bentuk mubalaghah (menunjukkan sangat) dalam

pengkhususan dan kesendirian dengan penciptaan, sebagaimana

seseorang dari kita mengatakan, €*Uip lafcu melakukannya dengan

tanganku) untuk menunjuk*an batrwa ia mengerjakannya sendirian. U
a

ini bermakna LtYl, dan dibuangnya'aid-nyakarena panjangnya shilah
(penyambung). Bisa juga ti ini sebagai mashdar. itij'li adalatr bentuk
jarnak d*i id @inatang ternak), yaitu sapi, kambing dan unta.

Penjelasan tentang ini penratr dikemukakan sebelumnya

Kemudian Allah & menyebutkan manfaat-manfaat dari
penciptaan binatang ternak itu, Allah pun berfirm^, irfu$ #(lalu merela menguasainya?), yatcni mengendalikan dan

mengarahkannya ke arah mana saja yang mereka kehendaki.

Seandainya Kami menciptakaonya dalam keadaan liar, niscaya

binatang-binatang itu lari menjauhi mereka dan tidak dapat

dikendalikan. Bisa juga maksudnya bahwa binatang-bintang ternak

itu berada di dalam kepemilikan mereka dan termasuk harta mereka
yang dinisbatakan kepada mereka dengan penisbatan kepemilikan.

{(ijJ1; (Dan Kanri tundukkan binatang-binatang itu untuk
mereka), yakni: Kami menjadikan binatang-binatang itu tunduk
kepada mereka, tidak menolak apa yang mereka kehendaki dari
binatang-bintang itu, sehingga mereka bisa menyembelihnya, bisa

dituntun oleh anakkecil dan mematuhinya, bisa digiring dan

sebagainya.

Faa' pada kalimat ,llfSVi (naka sebagiannya menjadi
tunggangan mereka) turtuk menunjukkan pencabangan dari hukum-
hukum yang terkait dengannya. Yakni: Maka sebagiannya menjadi
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tunggangan yang dapat mereka tunggangi. Seperti halnya unta disebut

jreuQb,yakni fuJid,J (yang diperah susunya).

Jumhur membacanya: ii:fr'dengan fathah pada raa" Al

A'masy, Al Hasan dan Ibnu As-sumaifi' membacanya dengan

dhammah pada raa' tlei6] sebagai mashdar. Ubay dan 'Aisyah

membacany at WA. Makna ai) dan i;.9$r sama, seperti halnya

+iwst6al ti3i;ir, serta iJirir dan ile.-il. -

Abu 'Ubaidatr berkata, *fo&jt bisa untuk satu dan banyak,

sedangkan +F) hanya untuk banyak." Abu Hatim menyatakan,

bahwa tidak boleh &ltgrqii, dengan dhammah pada raa'karena

sebagai mashdar, sedangkan +Plt adalah sesuatu yang ditunggangi.

Sementara At Farra' membolehkannya, sebagaimana dikatakan '6i:,'

e+t Wl flft {seUusiannya mereka makan, dan sebagiannya mereka

minum).

Makna i;tU-W (dan sebagiannya rnereka maknn), yakni apa

yang mereka makan dari dagingnya. ;y dL sini adalah tab'idhiyyah

(menunj ukkan sebagian).

6A.W (Dan mereka memperoleh padanya manfoat-

nanfaaf, yakni, dan mereka memperoleh manfaat-manfaat lainnya

daxi binatang-binatang temak itu selain ditunggangi dan dimakan,

yaitu mereka dapat memanfaatkan butunya dan lemaknya untuk

minyak, dan juga menggrurakannya sebagai angkutan dan untuk

membajak ladang.

3).15i (dan minuman), yakni: Dan mereka juga dapat

memperoleh manfaat darinya dengan meminum susu yang

dihasilkannya.

6iK5-\il (Maka mengapakah merelw tidak bersylnt)

kepada Allah atas nikmat-nikmat ini, dan mengesakan-Nya serta

mengkhususkan-Nya dengan ibadah (penyembatran).
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Kemudian Allah S menyebutkan kebodohan mereka dan

keterpedayaan mereka, serta menyatakan batrwa mereka mengingkari

nikmat sebagai ganti mensyukurinya. Allah berfimran, ."nq,tigV
ql, *"i (Meretra mengambil sesembahan-sesembahan selain Atlah),
yaitu berupa berhala-berhala dan lainnya yang mereka sembah,

padatral sesembahan-sesembahan itu tidak mempunyai kekuasaan atas

apa pun, tidak dapat mendatangkan manfaat apa pun bagi mereka, dan

tidak ada keuntungan apa pun bagi mereka dengan menyembah

sesembahan-sesembahan itu.

6tP-;# (agar mereka mendapat pertolotngan), yakni

berharap agr mereka mendapat pertolongan dari sesembahan-

sesembahan itu bila turun adzr;b kepada mereka, atau ketika mereka

terhimpit suatu perkara.

Kalimat Witj$5-.i (Berhala-berhala itu tidak dapat
menolong mereka) adalah kalimat permulaan untuk menerangkan

bathilnya apa yalng mereka harapkan dan sesembahan-sesembatran itu
dan yang mereka inginkan dari manfaat sesembatran-sesembahan itu.
Penggunaan lafazh jarnak dengan wcrwu dan nuun yang merupakan

bentnk jarnak bagi yang berkal Drakni 'ttj,"{iS adatah berdasarkan

asumsi kaum musyrikin bahwa sesembahan-sesembahan itu dapat

memberi manfaat, menghalau madharat dan berfikir (berakal).

'ajrf A'l{t @adahat berhala-berhala itu menjadi
tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka), yakni: oang-oftulg

kafir itu memiliki tentara yang disiapkan untuk menliaga berhala-

berhala itu, yakni: menyiapkannya di dunia. Al Hasan berkat4
*Melindungi dan membela mereka." Qatadah berkata, "Yakni maratr

untuk mereka sewaktu di duni." Az-Zanaj berkata, "Membela berhala-

berhala itu, padatral berhala-berhala itu tidak dapat menolong

mereka." Pendapat lain menyebutkan, bahwa *uk*yur mereka

menyembatr tuhan-tuhan dan berdfui untuk tuhan-tuhan itu bagaikan

tentara yang menjaga. Semua pendapat ini berdasarkan anggapan
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bahwa dhdmir A, *tuk orang-orang musyrik dan dhamir fi unttrk

tuhan-tutran/sesembahan- sesembahan/berhala-berhala.

Pendadpat lain menyebutkan, bahwa {:, wkti L!J)i (padahal

tuhan-tuhan/sesembahan-sesembatran/berhala-berhala itu), P yufrti
'f.N (bagi orang-orang musyrik) adalah tentara yang disiapkan

akan bersama di dalam neraka, maka mereka tidak dapat saling

melindungi.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya: Berhala-

berhala ini sebagai tentara-tentara Allatr bagi orang-orang kafir itu

yang disiapkan untuk mereka di dalam Jahannam, karena berhala-

berhala itu melaknati mereka dan berlepas diri dari mereka.

Pendapat lain lagi menyebutkan, bahwa maknanya: Orang-

orang kafir meyakini bahwa berhala-berhala itu adalah tentara-tentara

yang dipersiapkan bagi mereka untuk menolong mereka pada Hari

Kiamat kelak.

Kemudian Allah & menghibur Nabi-Nya # dengan

berfirman, ;t5 Si$ti (Maka ianganlah ucapan mereka

merryedihlmn ftnmu), perkataan ini adalah yang diisyaratkan oleh

firman-Nya, .41; (ti gi qb:GV (Mereka mengambil sesembahan-

sesembalun selain Allah), karena mereka pasti mengatakan, "Berhala-

berhala itu adalah tuhan-tghan kami, dan berhala-berhala itu adalah

sekutu-sekutu Allah dalam penyembatran dan sebagainya." Ini adalalt

larangan bagi Rasulullah & agar tidak terpengaruh oleh itu. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa ini larangan bagi mereka agar tidak

menimbulkan sebab-seba yang menyedihkan Rasulullah $, ddn juga

larangan bagi Rasululah S agar tidak terpengaruh oleh perbuatan

mereka. Ini termausk bentuk ungkapan: W J-L\h (angan sampai

aku metihamu di sini), karena maksudnya adalah larangan bagi yang

dt-khithab dengan ini agar hadir di hadapannya, dan bukannya

larangan bagi dirinya untuk melihatnya. Pemaknaan ini jauh dari

mengena. Pemaknaan yang pertapa lebih tepat. Kalimat ini termasuk
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penglipur lara sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Bisa juga yang

dimaksud dengan perkataan mereka itu adalah perkataan:

Sesungguhnya dia (MuhammaQ adalah seorang tukang sihir, seorang

penyair, seorang yang gila.

Kalimat 'ojrF-Y3<,i1_Y &Et (Sesungguhrrya lkmi
mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka

nyatalcan) sebagai alasan dari larangan tadi. Karena ilmu Allah &
meliputi apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka

sembunyikan yang memastikan pembalasan bagi mereka. Dan batrwa

semua yang mereka lontarkan dan mereka lakukan tidak luput dari
pengetatruan-Ny4 baik itu tersembunyi maupun terang-
terangan.Didatrulukannya penyebutan yang diratrasiakan daripada
yang dinyatakan adalatr untuk menyatakan sangat meliputinya
pengetatruan Allah terhadap segala pengetatruan.

Kalimat 1;ti n'*r;f-g ';-r'ti iiJ (Dan apakah manusia
tidak memperhatikan balm,a Kami menciptakannya dari setitik air
(mani)) adalah kalimat permulaan untrk menerangkan ditegakkannya

hujjah atas orang yang mengingkari pembangkitan kembali setelah

mati dan sebagai keheranan terhadap kejatrilanny4 karena ia telah
menyaksikan penciptakan mereka di dalam diri mereka dengan sifat
itu dari pertama hingga akhir, sehingga semestinya melahirkan
pengakuan akan kekuasaan Tuhan yang Kuasa lagr Matra Bijaksana,
yang tentunya kuasa pula terhadap yang kurang dari itu, yaitu
pembangkitan kembali tubuh-tubuh yang telatr mati dan

mengembalikannya sebagaimana semula.

t*Yf (manusia) yang disebutkan di dalam ayat ini
maksudnya adalah jenls manusia, sebagaimana pada firman-Ny 

^, 
{l

qr,![ ij',fi or'*u{r6 ;;l*j i:iu:oa tidartiwh manusia itu
memikirlcan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakawtya dahulu,
sedang ia tidak ada sama sekali." (Qs. Maryam llgl: 67). Dan tidak
ada alasan untuk mengkhususkannya dengan manusia tertenfu, seperti
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yang dikatakan, bahwa maksudnya adatah 'Abdullah bin Ubay, dan

batrwa dikatakan itu kepadanya ketika ia mengingkari pembangkitan

kembali setelah mati. Al Hasan berkata, *Yaitu Umayyahbin Khalaf."

Sa'id bin Jubair berkata, "Yaitu Al 'Ash bin Wail As-Sahmi'"

Qatadah dan Mujahid mengatakan, bahwa itu adalah Ubay bin Khalaf

Al Jumahi.

Walaupun salatr seorang dari mereka merupakan setub

turunnya ayat ini, namun makna ayat ini adalatr khithab untuk

manusia, siapa pun dia, dan bukannya manusia tertentu, dan tentunya

termasuk juga orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini.

iiiJr aaaan air yang sedikit. Pembahasan tentang maknanya

telatr dikemukakan.

A'+L/li$ @aka tiba-tiba ia meniadi penantang vang

nyata). Kalimat ini di-'athf-l<an kepada kalimat yang menafikan

sebelumnya yang termasuk di dalam rangkaian pengingkaran yang

diisyaratkan dari kalimattanya.l5! di sini sebagai partikel fuia'iyyah
(menunjukkan dadakan). Yakni: Apakah manusia tidak

memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari sesuatu yang

sangat lematr, lalu tiba-tiba saja ia menentang kami dalam perkara

yang telah jelas hujjatr-hujjah Allah padanya dan telah nyata bukti-

buktinya. 'e,jt adalah yang sangat menentang lagi banyak

membantatr. Makna l#t adalah yang menyatakan apa yang

dikatakannya lagi menjelaskannya dengan kekuatan argumennya serta

kelancaran lisannya.

Demikian jusa katimat '!^{',43itlX€;ii (Dan dia

membuat perumpamaan ba7, Kami; dan dia lupa trepada

trej adiannya) dr-' athf-116 kepada kalimat yang menafi kan sebelumnya

yang termasuk di dalarn rangkaian pengingkaran yang diisyaratkan

dari kalimat tarrya, dan ini merupakan kelanjutan dari ungkapan

keheranan terhadap sikap manusia, penjelasan tentang hakikat-

hakikatnya, dan ketidak peduliannya untuk memikirkan apa yang ada

TAFSIR FATHUL QADIR 475



di dalam dirinya, apalagi memikirkan makhluk-makfiluk Allah yang

lainnya.

Bisa juga kalimat W ULSti$ @aka tiba-tiba ia menjadi

penantang) di-'athf-t'atkepada 6fu lKami menciptakan), dan kalimat

ini di-'athf-l<an kepadanya. Yakni: mengemukakan tentang Kami

dengan kisatr aneh seperti perumpamaan, yaitu terkadang merupakan

pengingkaran terhadap keagungan.

,!&'o;5 (dan dia lupa trepada trejadiannya), yakni bahwa

Kamilatr yang telah menciptakannya. Kalimat ini di-'athf-kat kepada

O.'*, atau berada pada posisi nashab sebagai hdal $eteratgan
kondisi) dengan perkiraan adanya i3.

Kalimat 43|$'&t d; J'6 (io berkata, 'siapakah yang

dapat menghidupkan tulang belulang, yang hancur telah luluh? )
adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaal yang

diperkirakan. Seakan-akan dikatakan: penrmpamaan apa yang

dibuatnya? Lalu dijawab: Ia berkata, "Siapakah yang dapat

menghidupkan tulang belulang, yang hancw telah luluh?" Pertanyaan

ini untuk mengingkari, karena ia membandingkan kekuasaan Allatl
dengan kemampuan hambq lalu ia mengingkari bahwa Allah kuasa

menghidupkan kembali tulang betulang yang tetatr hancur luluh,

karena hal itu di luar kemampuan manusia. Dikatakan gt -ii--igrtt i:
?Vit -"(*$ # - apabila tulang itu telah hancur luluh. Dikatakan ftr:.1

dan tidak dikatakan i'i4.1 kendati merupakan Htobar dari lafazh

muannats, karena ini merupakan sebutan untuk tulang yang telatr

hancur luluh, dan bukannya sifat seperti li.l1r aan b6!t. Ada juga yang

mengatakan, bahwa demikian ini karena pengalihan dari fa'il-nya,
sedangkan setiap yang dialitrkan dari posisinya maka menjadi

diatihkan da.i i'rab-nyq sebagaimana pada firman-Nya, ,aAUW;
($|'Don ibumu sekali-trali bukanlah seorang penzina." (Qs. Maryam

[9]: 28), karena ini merupakan pengalihan d*rryU. Demikian yang

dikatakan oleh Al Baghawi dan Al Qurthubi. Sementara pendapat
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yang pertama dikatakan oleh pengarangAl Kasysyaf. Y*g lebih tepat,

batrwa itu adalah bentuk ',# y*rgbermakna !9tl atau i&, dan ini

sama antara mudzaklcar danmuannafs, sebagaimana dikatakan tentang

?,r d^"tt*'
Kemudian Allah $ menjawab pembuat perumpamaan itu

dengan berfirman, i9 ti-Cl3dziti$$ (Kankantah, 'Ia aknn

dihiduplran oleh Tuhan yang ,nenciptakannya *ali yang pertama),

yakni memulainya dan menciptakannya dari pertama tanpa ada

sesuatu pun, sedangkan Drat yang mampu menciptakan pada kali

yang pertama maka mampu juga menciptakan pada kali yang kedua.

,+ * ,hA; (Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala

makhluk), tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nyq dan tidak ada

sesuatu pun yang keluar dari pengetahuan-Nya.

Abu Hanifah dan sebagian sahabat Syaf i berdalih dengan

ayat ini dalam menyatakan, batrwa tulang termasuk yang dialiri

kehidupan. Sementara Asy-Syaf i berkata, "Itu tidak dialiri oleh

kehidupan. Dan bahwa yang dimaksud dengan firman-Ny4 ,r,3-J
'f6ii (siapatrah yang dapat menghidupkan tulang belulang) adalah:

siapa yang menghidupkan pemilik tulang belulang itu." Yakni dengan

perkiraan adanya mudhaf yang dibuang. Pendapat ini disanggatr,

bahwa perkiraan ini menyelisihi zhahirnya.

56;!ii;3i GK'JI+"$| (Yanu ruhan yans

menjadilran untulonu api dari lcoyu yang hijau).Ini kembali dali Allatt

& yang menegaskan apay^ngtadi dikemukakan, YmB mana Allah &
menegaskan tentang keesaan-Nya dan menunjukkan kekuasaan-Nya

dengan menghidupkan kembali yang telatr mati dengan hal-hal yang

dapat mereka saksikan,yaitu mengeluarkan api dari kayu yang basah.

Yaitu batrwa pohon yang dikenal dengan sebutan Al Markh dan pohon

yang dikenal dengan sebutan Al 'Ifar, bila dipotongkan dua dahan dari

keduany4 lalu kedua potongan itu saling digosokkan maka

terperciklatr api, padahal kedua kayu itu hijau. Ada juga yang
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mengatakan, bahwa Al Marlh adalah jantan, dan Al 'Ifar adalah

betina. Yang pertarna disebut Az-Zand dan yang kedua dtsebut Az-

Zandah.

Di sini Allah menyebutkan dengan lafain ,l{ltdan tidak

menggunakan lafaztr 25)zA\,karena berdasarkan lafadnya.Ini dibaca
juga: Fl berdasarkan maknanya. Telatr dinyatakan; batrwa boleh

men-tadzkir sebutan.jenis dan men-fa'nits-nya, sebagaimana pada

firman-Ny" #rF"pokok htrma yang tumbang." (Qs. Al Qarnar

[54]: 20), dan firman-Nyu, 'ilL 
S'tanggul-tanggul pohon htrma

yang telah kosong (apuk)." (Qs. Al Haaqqatr 169): 7). Bani Tamim

dan Naj ed men-tadzkir-nya sedangkan orang-oran g Hijaz menla'nits-
nya, kecuali sedikit orang saja. Maushul-nya di sini fajit sebagai

badal dari maushul y angpertama.

itt'4j"^ir!lf$ (maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari
kayu iA, yakni: mematik api darinya dal menyalakannya dari pohon

yang hijau itu.

Kemudian Allah $ menyebutkan ciptaan yang lebih besar

daripada.manusia. Atlah berfirman, )*4.?J\lj ,?fri ,L ,litl fiil
,iire15-6& <Or" TidaHah Tuhan yang menciptatan langit dan

bumi itu berhtssa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang

sudah hancur itu?). Hamzah (partikel tanya) ini untuk mengingkari,

dan wawu-nya utnuk meng-'athf-l<an, kepada kalimat yang

diperkirakan sebagaimana redaksi-redaksi serupa lainnya. Makna ayat

ini: bahwa Tuhan yang knasa menciptakan langit dan bumi, padahal

kedua makhluk ini sangat besar, tentu kuasa pula untuk mengulang

penciptaan mansuia yang sangat kecil bentuknya lagi lematr,

sebagaimana yang Allatr g firmankan, iy jA6z.ti$ €ltAillti
qgfr*"sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar

daripada penciptaan monusia." (Qs. Ghaafir [40]: 57).

478 TAFSIR FATHUL QADIR



Jumhur membacanya: )*, dalam bentuk ismul fa'il'
Sementara Ibnu Abi Ishaq, Al A'raj, Salam bin Al Mundzir dan Abu

Ya'qub Al Hadhrami membacanyat 3&,dalam bentukl'l mudhari"

Kemudian Allah & menjawab apa yang tersirat dari

pertanyaan yang mengandung pengingkara tadi, dengan firman-Nya,

)$i g;S$.1nrror. Dia berlansa- Dan Dialah Maha Pencita
'lagi Maha Mengetahui), yakni: Tentu, Dialah yang kuasa atas hal itu,

Dialah yang menguasai segala penciptaan dan mengetahui segala

sesuatu dengan sesempurna-sempurnanya. Al Hasan, A1 Jahdari, dan

Malik binDinar membacany a: ii.$t $3.

Kemudian Allah S menyebutkan apa yang menunjukkan

kesempurnaan kekuasaan-Nya dan betapa mudah bagi-Nya untuk

memulai dan mengulang. Allah berfirman, J;i- J t;X6 -$L',$LL

JrK j{)3 gttunggrhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki

sesuatu hanyalah berkata kepadarrya, 'Jadilah!' moka teriadilah ia),

yalari perihal Altah & apabila kehendak-Nya terkait dengan sesuatu,

maka cukuplah Allah mengatakan kepadnya, "Terjadilah!" maka

sesuatu itu pun terjadi, tanpa tertunda.sedikti pun. Penafsiran ini telah

dipaparkan di dalam surah An-Nahl dan surah Al Baqarah.

Jumhur membacanyu, 3j(!r, dengan rafa'karena dianggap

sebagai kalimat pennulaan. Sementara Al Kisa'i membacanya dengan

nashab ttS;ilkarena di-' athf-kanUepada Jfi,

,6 gLKy.r;*a$ii$#i (Matra Maha suci (Attah) vang

di tangan-Nya ftehtasaan atas segala sesuatu). Dalam perkataan

oft1lg Amb, $AA adalah Latay'nmubalaghah (menunjukkan sangat)

datam hal kekuasaan, seperti halnya V,ata bi+rll dan btiri l. Seakan-

akan Allah mengatakan'-d$r d;r'li ir(,l.u g*q$ 6u';J (Maka Ma}ra

suci (Allatr) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu).

Qatadatr berkata" " rA Y3Klt yakni ,t',F # (pembuka segala

sesuatu)."
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Jumhur membacanya: LKY Al A'masy, Thalhah bin

Musharrif dan Ibrahim At-Taimi membacanya: ,K)3, seperti

wazan6'1i,i. Ini dibaca juga: lsi&, seperti wazan a.iiii. pibaca juga:

JIa. futu ${Wlebih mendalanr maknanya dari semua ini.

Jnurhnr membacany ", 
'oB AY (dan kepada-Nya-lah kamu

dilrcmbalikan), dengan raa'bertitik dua di atas dalam bentuk hhithab

yang mabni' lil maful. Sementara As-Sulami, Z'urr bin Hubais dan

para satrabat Ibnu Mas'ud membacanya dengan yaa' bertitrk dua di
bawah dalam bentuk ghaiblyah (ungkapan untuk orang ketiga) yang

juga mabni' lil maf'ul tSy4[l.Adapun Zaid bin'Ali membacanya

dalam bentuk bina' lil fa'il lEi-,A, yakni: kalian akan kembali

kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya. Yaitu di negeri akfiirat nanti

setelatr pembangkitan kembali.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim di datam Mu jam-ny,a, Al Hakim dari ia menshatrihkannya, Al
Baihaqi di dalam Al Ba'fs, serta Adh-Dhiya' di dalarn Al MuWttarah,

dari Ibnu Abbas, ia berkatq *Al 'Ash bin Wail datang kepada

Rasulullah $ sambil membawa tulang lapuk, lalu meremukkannya

dengan tangannya, lalu berkata, 'Hd Muhammad, apakah Allah dapat

menghidupkan kembali ini setelatr apa yang aku lihat?' Beliau

menjawab, {+ :t€tbu.'J +a-'J W-F ,'l^'rir &+:- ,{6 (ya.

Allah dapat menghidupkan kpmbali ini, kemudian mematikanmu,

kemudian menghidupkanma kembali, kcmudian memasuklranmu ke

neraja Jahannaml."l2slalu turudah ayat-ayat dari akhir surah

Yaasiin: yll n',i*LS 'bfi{i;}t (Dan apatrah manusia tidak
memperhatikon bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani))

hingga akhir surah

'Bshahih, dikeluarkan oleh Al Hakim Ql4Zg) dan ia mengatakan, "Shahih
berdasarkan syarat Asy-Syaikhani (AI Bukhari dan Muslim)." Dan ini disepakati
oleh Adz.Dzahabi.
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Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dariny4 ia

berkata "'Abdu[la]r bin Ubay datang kepada Nabi # dengan

membawa tulang yang sudatr [apuk...' lalu disebutkan seperti tadi.

Ibnu Katsir berkata, "Ini mungkar, karena surah ini makkiyyatt

(diturunkan di Mekah), sedangkan'Abdullah bin ubay di Madinah."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,
,,Ubay bin Khalaf At Jahmi datang..." lalu disebutkan menyerupai

riwayat yang tadi.

Ibnu Mardawih meriwayatkan darinyajuga, ia berkata, "(Ayat-

ayat) ini ditunfirkan berkenaan dengan Abu Jahal." Lalu ia
menyebutkan riwayat yang menyerupai tadi.
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SURAH ASH-SHAAFFAAT

Suratr ini terdiri dari 82 (delapan puluh dua) ayat yang

kesemuanya makkiyyah (diturunkan di Mekah). Al Qurthubi
mengatakan, "Demikian menwut semua ulama." Ibnu Adh-Dharis,

Ibnu An-Nuhas Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalarn Ad-
Dala'ilmeiwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "(Surah ini)
diturunkan di Mekah."

An-Nasa'i dan Al Baihaqi di dalam Sunan-nya meriwayakan

dari Ibnu 'Lfmar, ia berkata, "Rasulullah # memerintahkan kita
bersikap meringankan dan memerintahkan kita ber-shaffshaff
(berbaris rapi)."I2e Ibnu Katsir berkata, "An-Nasa'i meriwayatkannya
sendirian."

Ibnu Abi Daud di dalam Fadha'il Al Qur'an dan Ibnu An-
Najjar di dalam Tarikh-nyameriwayatkan dari jalur Nahsyal bin Sa'd

Al Wardani, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"Rasulullatr 6} bersabd4 6rllt'rIr iU"'i zi&*Jt fui e6t!a!ti ,)--tf ;f
'ij:" lnarangsiapa membaca (surah) Yaasiin dan Ash-Shaaffaot pada
hari Jum'at, kcmudian ia memohon lcepada Alloh, niscaya Allah
p e r ke nanlcan p e r m o ho nanny a)."r30

Abu Nu'aim di dalam Ad-Dala'ildan As-salafi di dalam Ath-
Thuyuriyat meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: "Bahwa ketika Nabi $

'2eshahih, An-Nasa'i (2195) dM dishatrihkan oleh Al Albani di dalam Shahih
An-Nasa'i (796).

'3oMaudhu', di dalam sanadnya terdapat Nahsyal bin Sa'id Al Wadani. Al
Hafizh mengatakan di dalam At-Taqrib, "Dia matruk (haditsnya ditinggalkan), dan
dinilai pendusta oleh Ishaq bin Rahwaih."
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diminta oleh para raja Hadhrmaut untuk membacakan sesuatu kepada

mereka dari apa yang telatr Allatr turunkan, beliau membacakan:

6; rfiAV (Demi (rombongan) yang bershoffshaff dengan sebenar-

benanrya) hingga: 9-J !.;'do, Tuhan tempat'tempat terblnrya

matahari." (ayats). Al hadits.

effir$r,*-.A
fu,;if'l1

gSvL@e;Eii liwt6 "8v efii 3: @bi

iAGF

'orhi,L-k:a tfi $y @ 
"rffi-{ 

w s5 @ i':fi:s <**
€Jt#)1fiKrw$i Ufu'il-ri; oYrj'65

'qbs'e\'fr$ @'oliii (ivr.JGD 6i;5
luyiffs$i-':;4;fr

" Demi (rombongan) yang bershalf-shalf dengan sebenar-benarnya,

dan dert ftombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya

(dariperbuatan malcsiat), dan dert Qombongan) yang membacakan

pelaj aran s es ungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit

{ €} ),y,#,f;W@.Jfri t ;tlii ;vlli

4$t WYP,'@ zE in |';,ii iY1\ Yt JY 5;:5-
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dan bumi dan apayang ada berodo di antora keduaaya dan Tahan
tempat-tempat terbitnya matahartSesungguhnya Komi teloh
menghias langit yang terdehot dengan hiason, yaitu bintang-

bintang,dan telah memelihoranya (sebenar-benarnya) dari setiop
syetan yang sangat durhakaSyetan-syetan itu tidah dapat

mcndengar-dengarkan (pembicaraan) para molaihot dan mereka
dilempari dari segala penjururlntuk mengusir mereka dan bagi
mereka siksaan yang kekalAkan tetapi barangsiapa (di antara

mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oteh
suluh api yang cemerlang.Maha tanyakanlah kepada mereka
(musyrik Mekkah), ,Apakah mereka lebih kukuh kejadiannya

ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?, Sesungguhnya Komi
telah menciptakan mereka dari tanah riat Bahkan kamu menjadi
heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka mcnghinakan

kamuDan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada
mengingatnyaDan apabila tnereka ruelihat sesuatu tanda kebesaran
Allah, mereka sangat menghinakan Dan tnereka berkata, ,rni tiada
lain adalah sihir yang nyata'Apakah apabila kami tebh mati dan

telah mcnjadi tanah serta mcnjadi tulang, apakah benar-benar kami
akan dib ang kitkan (kembati) ? Dan aparcah b apalc-bapok kami yang
telah terdahulu (akan dibangkitkan puta)?,Katakanlah, ,ya, dan
kamu akan terhino.'Maka sesungguhnya hebangkitan itu hanya

satu teriakan saja; mtka tiba-tiba mereka melihatnya.r,

(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: t-19)

Firman-Ny u, (ii,ri;Zl| (Demi (rombongan) yang bershaff-
shaffdengan sebenar-benarnya). Abu 'Amr dan Hamzatr -atau hanya
Hamzah- membacanya dengan meng-idgham-kan (memasukkan) raa.
pada lafazh .;,,;'zl| ke dalam shaad pada lafaztr ,3i, d* meng-
idglwm'kar taa' pada latazhutJ6 ke dalam zary pada lafazh fr,
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serta meng-idgham-kan taa: padalatazh {t96 ke dalam dzaal pada

lafazh f;. qira'atr ini diingkari oleh Ahmad bin Hambal ketika ia

mendengamya.

An-Nuhas berkatq "Qira'ah ini jauh (dari mengena) di dalam

bahasa Arab karena tiga alasan;

Pertama: Bahwa taa' ttd*. keluar dati makhrai huruf shaad,

tidak pula dai maHraj htruf zaay, ttdak pula dari makhraj huruf

dzaal,dan tidak pula dari maklvoi kawan-kawan dari huruf-huruf ini.

Kedua: Bahwa tao' ini berada di dalam satu kata semetanra

huruf lairurya (yang ia di-idgham-kan kepadanya) berada di dalam

kata lainnya.

Ketiga: Jika anda meng-idgham-l<an berarti anda memadukan

d'ua suhtn dari dua kat4 padahal pemaduan dua suhtn yang

dibolehkan dalam hal seperti ini apabila keduanya berada di dalart

satu kata."

Al Wahidi berkata "Meng-idgham-kan' taa'ke dalam shaad

adatatr baik karena dekatrya kedua huruf ini. Tidakkah anda lihat

bahwakeduanya dari ujung lisan?"

Adapnn yang lainnya membacanya dengan metg-idzhor-kan'

semua itu.

Wawu di sini t,;fiAta adalah partikel sumpatr, dan yang

disumpabkan itu adalah malaikat, yaitu: &6tilr (yang bershaff-shaff),

bVCIt (yang melarang) dan.!t{t3t Oang membacakan).

Yang dimaksud dengan &6ritr adalah para malaikat yang

bershaf-shaf di langit seperti bershaf-shafrya (berbarisnya) makhluk

di dunia. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas,

'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Qatadah. Ada juga yang

berpendapat, bahwa para malaikat membariskan sayapsayapnya di

udara dan berhenti padanya hingga Allah memerintahkannya aPay^ng
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dikehendaki-Nya.Al Hasan berkatq "Berbaris seperti barisan mereka

di hadapan Tuhan mereka di dalam shalat mereka." Pendapat lain

menyebutkan, batrwa yang dimaksud dengan &6r:"tr di sini adatah

burung, seperti pada firman-Nya , ,;& fli ;$i Jylji-it'oan
apalrah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang

mengembangkan sayapnya di atas mereka." (Qs. Al Mulk [67]: l9).

Pendapat pertama lebih tepat.

t;Utadalah tertibnya kumpulan pada satu garis seperti shaff di

dalam shalat. Pendapat lain menyebutkan, bahwa &6uar adalah

kumpulan manusia yang beriman ketika mereka berdiri dengan

berbaris di dalam shalat atau jihad (barisan perang).Demikian yang'di

katakan oleh Al Qusyairi.

Yang dimaksud dengan .?rJV adatah para malaikat yang

melakukan teguran, baik itu berupa bentakan pada awan sebagaimana

yang dikatakan oleh As-Suddi, ataupun teguran kepada para pelaku

maksiat dengan memberikan nasihat dan wejangan. Qatadah berkata,

"Yang dimaksud dengan bp$t adatah ayat-ayat Al Qur'an yang

melarang keburukan." Pendapat pertama lebih tepat.

Manshub-nyu tk a^ ffu Y'arem sebagai masMor untuk

menegaskan kalimat sebelumnya. Ada jug ayang bependapat,bahwa

yang dimaksud dengan bWCIt adalah para ulama" karena merekalah

yang menegur para pelaku kemaksiatan. Asal makna ?.91 adalah

mencegah dengan kuat, dan maknanya di sini adalah kuatnya bersuara

(menyuarakatr teguran). Contohnya ungkapan seorang penya'ir:

p\ i"g bt';fi;l $y 5t-!tt ;sf ,l A
*Ayahht membentak penjerat binatang buas bila

mengkhawatirkan akan berbaur dengan trambing-kombing."

Dari pengertian ini terdapat ungkapan: 'Jflti'hll bio .yne
artinya anda membentak unta dan kambing dengan suara anda.
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Yang dimaksud dengan F>,ztl96 (dan demi (rombongan)

yang membacakan pelajaran) adalah malaikat yang membacakan Al

Qur'an sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas,

Al Hasan, Mujahid, Ibnu Jubair dan As-suddi. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maksudnya adalah Jibril saja, adapun disebutkan

di sini dengan lafazhjamak adalah sebagai pengagungan baginya, di

samping ia tidak pematr luput dari para pengiring dari kalangan

malaikat.

Qatadatr berkata, "Maksudnya adalahsetiap yang membacakan

dzikrullah dan Kitab-kitab-Nya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maksudnya adalah ayat-ayat Al Qgr'an, dan itu disifati dengan

tilaawah (pembacaan) kendatipun itu adalah rnatluwwah (yang

dibaca), sebagaimana pada firman-Nya, U&J1:it$ftwil
J'-i;y'srtungguhrrya Al Qur'an ini menielaslcan lepada Bani Israil."

(Qs. An-Namt l27l: 76). Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu

karena sebagian mereka membacakan kepada sebagian lainnya lalu

yang lairurya mengikutinya.

Al Mawardi berkata, bahwa .!t{t3t (yang membacakan) ini

para nabi yang membacakan peringatan kepada umat mereka.

Manshub-nya f2U,arem seb4gai mafut bih. Bisajuga karena

sebagai mashdarseperti yang sebelumnyq yaitu fu U" G;.

Stratu pendapat menyebutkan' bahwafaa' pada kalimat griY
dan 5#96, bisa unttrk mengunrtkan sifat-sifatrya dalam hal

keberadaannyq atau mengrrutkan yang disifatinya dalam hal

keutamaan. Pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh.

Firman-Nya, A K$i,y (Sesungguhrtya Tulwnmu benar'

benar Esa).lnt penimpal kata surrpah tadi, yakni: Allah berusmpah

dengan sumpah-sumpah ini, bahwa Dia benar-benar Esa, tidak ada

sekutu bagi-Nya. Al Kisa'i memboletrkan fathah 6!y*e terdapat pada

penimpal kata sumpatr tyatcni memboletrkan 8'fJ.

TAFSIR FATHUL QADIR 487



ejJg*gl $ lfunan hngit dan bumi). Kalimat ini bisa

sebagai khabar kedua, dan bisa juga sebagu badal aan 3r9, dan

lrlnbar mubtada'-nya dibuang. Ibnu Al Anbari berkata" "Waqaf pada

kalimat A adataUwaqaf yarrg baik. Kemudian memulai lagi dengan:

"*'iV *fr| $ , dengan makna: Dialah Tuhan langit dan bumi."

An-Nuhas berkata, "Bisa juga kalimat ini sebagai badat dali. Al
(benar-benar Esa)." Makna ayat ini, batrwa keberadaan makhluk-

makhluk ini dengan bentuk dan keteraturan yang hebat ini merupakan

bukti-butki yang sangat jelas mengenai keberadaan Pencipta dan

ke(r:asaan-Nyq dan batrwa Dia itu adalah Tutrannya semua itu, yakni

penciptanya dan pemiliknya.

Yang dimaksud dengan W.l$ (dan apa yang ada berada di

antara kcduanya) adalah makhluk-maktrluk yang ada di antara langit

dan bumi. Yang dimaksud dengan O;rii (tempat-tempat terbitrrya

matahari) adalah ,.*:lt '"lg (tempat-tempat terbitnya matatrari).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa setiap hari Allah $ menciptakan

satu tempat terbit dan satu tempat terbenam untuk matahari sesuai

dengan jumlah hari setahtrn, dimana setiap hari matatrari terbit dari

salah satunya dan terbenam pada salfi satunya. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Al Anbari dan Ibnu'Abdil Barr. Adapun firman-

Nya di datam surah Ar-Rahpaan: {,;tt',i11$r,J1{-r"Tuhan yang

memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang

memelihara kcdua tempat terbenamnya." (Qs. Ar-Rabfnaan [55]: 17),

maka yang dimaksuddengan #Fl adalah tempat terbit terjauh

dimana matatrari terbit darinya pada hari-hari yang panjang dan

tempat terdekatrya pada hari-hari yang pendek. Demikian juga yang

dimaksud dengan i1;J:1. Adapun 'Ojijl aan alA dalam bentuk kata

tunggal, maka yang dimaksud addah aratr terbitnya matahari (timw)

dan",arah terbenamnya matatrari (baraQ. Tampalarya telah kami

kemukakan pembatrasan yang lebih luasa dari ini.
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S.tfi i;Af'11;Gti|{juy{sesuns*hrvaKamitelahmenghias
langrt yang terdekat dengon hiasan, yoitu bintang'bintang). Yang

dimaksud dengan $'X1'.T;Jiadatatr langit yang setelah bumi. Yaitu dari

kata jjfur yang artiny u QAt (dekat), yaitu langit yang paling dekat ke

bumi.

Jumhur membacany a: ,.S.gAt 9d,,, dengan meng-idhafah-kan

li,4 kepada t'l#t. Maknanya: Kami menghiasinya dengan hiasan

bintang-bintang, yakni dengan keindatran bintang-bintang.

Masruq, Al A'masy, An-Nakha'i dan Hamzah membacanya:

$fi\*,;, dengan tanwin pada Y; dan khafadh pada vSf)( karena

sebagai badat aari X.:rlr, dengan anggapan bahwa yang dima}sud

dengan b$ adalatr ism, bukan mashdar. Perkiraannya setelah

membuan badal darinya: t'fiUillLJt$;il (Sesungguhnya Kami

telah menghias langit dengan bintang-bintang). Karena bintang-

bintang itu sendiri adalatr hiasan yang agung, sebab di dalarn

penglihatan yang melihatrya bintang-bintang itu bagaikan permata

yang kerlap-kerlip berkilauan.

'Ashim dalam riwayat Abu Bakar darinya membacanya: Fa
.S.t#t, dengan tanwin pada'*"; dan me-nashab-kan 6.tfl, karena

ti,jr Aanggap sebagai mashdar, dan fa'il-rrya dibuang. Perkiraannya:
q.6J $;'lr 3! patrwa Allah menghiasi bintang-bintang), karena

bintang-bintang itu terang dan indah. Atau manshub-nyu *S.t&l
karena disembunyikannya lafazh o;bl, atau karena sebagai badal

isytimal dan ;Gli. Dan mashub-nya r!,,17 karena disembunyikannya

fi'l,yalmi: $aia Urtby. Atau karena sebagai mafut liajtih,yakni: r-6t!i;

*1. t':#U (Karni menghiasainya dengan bintang-bintang mtuk
memelihara(nya). Atau karena dr-'athf-kan kepada posisi |11, seakan-

akan dikatakan: e*)J.l:-; +S.rFt Viil $ (Sesungguhnya Kami

menciptakan bintang-bintang sebagai hiasan bagi langit).
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ft| ,F ,f n lW (dan telah memeliharanya (sebenar'

benarnya) dari setiap syetctnyang sangat durhaka), yalad yang sangat

durhaka dan keluar dari ketaatan dilempari dengan bintang-bintang.

Sepe{i firman-Nya, YF.t Wr 'e;5, C.li [Jl gj .,31:

ib*!!'s"sungguhnya Kami telah rienghnasi langit yang detcat

dengan bintang=bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-
alat pelempar syetan." (Qs.Al Mulk [67]: 5).

Kalimat iyL\iiriijl JI;;,s-r (syetan-syetan itu tidak dapat

mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat) adalah kalimat
permulaan perihal mereka setelah pemeliharaan langit dari mereka.

Abu Hatim berkata, "Yakni tti$3.%. @g* mereka tidak dapat

mendengar), kemudian iilnya lpudu%.: 1 &'U dibuang sehingga/'/-
nya [ 6t:-Itl marfu'." Demikian juga yang dikatakan oleh Al Kalbi.

ifl'iipl adalah penghuni langit dunia dan yang di atasnya. Masing-

masing dari mereka disebut .r$t 6"Uin tinggi) karena dibandingkan

dengan penghuni bumi. Dhamir pada lafazn $i'$kembali syetan-

syetan. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kalimat 6F$ adalah

sifat untuk *{5 $lsetiap syetan). Ada juga yang berpendapat, bahwa

ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Seakan-akan

dikatakan: Lalu bagaimana perihal mereka setelah dipeliharanya langit
dari mereka? Lalu dijawab: iyliiiilJ1Srj.5T-J (Syetan-syetan itu

tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malailat).

Jumhur membacany a: Siia:;-, dengan suhm pada siin dan

takhfif (tarrpa tasydid) pada miim. Sementira Hamzah, Al Kisa'i dan

'Ashim dalam riwayat Hafsh darinya membacanya dengan tasydid

pada miim dan siin t 6#l.Asalnya \iiUi, lalu taa'-nya dr-idgham-

kan (dimasukkan) ke dalam siin. Qira'ah yang pertama menunjul<kan

tidak adanya pendengaran mereka tanpa upaya mendengarkan,

sedangkan qira'ah kedua menunjukkan tidak adanya keduanya

(pendengaran dan upaya mendenarkan). Yang semakna dengan

qira'alr pertama adalah firman Allah Ta'ala: 41 ,*frL
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't$fi"Srtungguhr4ta mereka benar-benor diiauhkan daripada

mendengar Al Qw'an fru." (Qs. Asy-Syu'araa' 126l 212). Mujahid

berkata, "Mereka berusatra untnk mendengar tapi tidak dapat

mendengar." Abu 'Utaidah memilih qira'ah yang kedu4 dan ia

mengatakan, "Ka^rena orang Arab hampir tidak pernah mengatakan:

$1L;,*,tapi mengatak *, #l &jl;i!'
lrjj, @ VV &U$;t:ifj (dan merepa dilempari dari segala

penjuru. lJntuk mengusir mereka), yalari: mereka dilempari dengan

bara api dari segala penjuru langit ketika mereka hendak naik untuk

mencuri dengar. Manshub-rtya 6i! karena sebagai maf'ul liailih.

yrttlt artinya 3jful (pengusiran). Dikatakan Vti - rit -i3?S artinya

16r;.g <A* mengusiinya).

Jumhur membacanya: $|!, dengan dhommahpada daal.'Ali,
As-Sulami, Ya'qub Al Hadhrani dan Ibnu Abi 'Ablah membacanya

dengan fathah V)f51. Diriwayatkan dari Abu 'Amr, bahwa ia

membacanya: 't4l;ia (melempari) dalam bentuk bina' lil fa'il. lnt
qira'ah yang tidak sesuai dengan maksud redaksi Al Qur'an.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa manshub-nya W,
karena sebagai haal (ketgerangan kondisi), yakni: ',yifb (dalam

keadaan diusir). Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah jarnak

dan 3at:r,seperti halnya b6 a* 3y', sehingga statusnyajuga sebagai

haal $eterungan kondisi). Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu
adalalr mashdar dari kata yang diperkirakan, yakni: W'tt:?$. N
Fara' berkata, bahwa maknanya: mereka dilempari dengan sesuatu

yang dapat mengusir mereka, yakni: )i:\ (dengan pengusiran),

kemudian bda'-nya dibuang sehingga menjadi manshub karena

dibuangnya partikel penyebab rt:hafadh.

Ada perbedaan pendapat mengenai apakah pelemparan mereka

denga bola api itu sebelum pengutusan Nabi ,$ atau setelahnya.

Segolongan ahli ilmu berpendapat dengan yang pertam4 segolongan
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lainnya berpendapat dengan yang keduq dan segolongan lainnya lagi

memadukan keduanya, batrwa sebelum pengufusan beliau, syetan-

syetan tidak dilempari dengan lemparan yang memutuskannya dari

pendengaran, akan tetapi kadang dilempari dan kadang tidak

dilempari, dan kadang dilempar dari satu arah dan kadang dilempari

dari arah [ain. Kemudian setelatr pengutusa beliau, syetan dilempari

setiap waktu dan dari segala penjuru sehingga tidak lagi mampu

mencuri dengar sesuatu pun kecuali upaya mencuri dengar itu diburu

oleh bola api yang membara.

Makna 4-541:iet (dan bagi merekn siksaan yang kelm[),

yakni: dan bagi mereka adz,ab abadi yang tidak pematr berhenti.

Maksudnya adalah adzr;b di akhira! dan bukan adzab di dunia yang

berupa pelemparan dengan bola api. Muqatil berkata, "Terus menerus

hingga tiupan sangkakala yang pertama" Pendapat yang pertama

lebih tepat. Mayoritas mufassir berpendapa! bahwa *rjtt adalah

plJr (yang kekal). As-Suddi, Abu Shalih dan Al Kalbi berkata, "Yaitu
yang menyakitkaq yang sakitnya mencapai hati. Ini diambil dari

*it yary itil (penyakit).' Ada juga yang berpedapat, bahwa

maknanya L{Sl (yang keras).

Pengecualian pada firnan-Nya, illfr,7tL$Jy paru" tutupi

barangsiapa (diantara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan))

adalah pengecualian dari: 5r3S (gyetan-syetun rtu fidak dapat
mendengar-dengarkan (pembicaraan)), atau a"ri, 63'ii (dan mereka

ditempari). Suatu pendapat menyebutkan, batrwa pengecualian ini
kembali kepada selain wahyq ini berdasarkan firman-Nya: ,t$L
'rJtF 

Ei!)? S e sungguhnya mer e lw b enar -b e nar dij auhkan dar ip;af,q

mendengar Al Qur'an ff2." (Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 212). Bahkan

salah satu dari mereka serlalu berupaya unhrk mencuri pembicaraan

yang dibicarakan di kalangan malaikat di antara yang akan terjadi di
alam sebelum diketatrui oleh penghuni bumi. UL* adalah pencurian

dan pengambilan sesuatu dengan cepat.
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Jumhur membacanya: ,3*, dengan fathah pada khaa' dan

lrasralryada thaa' secara talhfif (tarrya tarydid). Qatadah dan Al Hasa

membacanya dengan kasrahpada keduanya dan tasydtd pada thaa'

(;La1, ini logatrya Tamim bin Mun dan Bakr bin Wail. 'Isa bin

'Llmar membacanya denganfatluh pzdla Hraa' dar, kasrohpada thaa'

berlasydid f;bl. Ibnu 'Abbas membacanya dengan kasrahpada

keduanya dan takhfif pada thaa' lt; b1.1. Suatu pendapat menyebutkan,

batrwa pengecualian ini adalah pengecualian terputus.

$S llA,i!fi (malcn ia dikeiar oleh suluh api yang

cemerlang), yakni disusul dan dikejar oleh suluh api yang cemerlang,

yaitu bintang yang terang sehingga membakarnya. Atau mungkin

tidak membakamya sehingga.ia bisa menyampaikan apa yang berhasil

dicuri-dengarnya kepada kawan-kawannya. Suluh api yang digunakan

melempari syetan itu bukanlah bintang-bintang yang tetap, tapi yang

tidak tetap (meteorit). Asal makna +#l [ralsd dan $S adalatr

i;b.71(terang). Al Kisa'i berkata, "Dikatakan -litib t'.i33 - 't$r q
tbi6i apabila api itu menyala." Ayatili senada dengan firman-Nyu, 'i!
A frW'';:*r'{tfi 6it q}"kecuali syetan yang mencuri-curi (berita)

yang dapat di dengar (dari malaikat) lalu dia dikejar semburan api

yang terang." (Qs. Al Hijr [5]: l8).

LiL fr1 t ;#rft (Maka tanyakanlah kepada mereka

(muryrik Mekkah), 'Apakah mereka lebih latkah kcjadiannya ataukah

apa yang telah Kami ciptakan itu?), yakni: tanyakanlah kepada

orang-orang kafu yang mengingkari pembangkitan kembali setelatr

mati, apakatr mereka itu kejadiannya yang lebih kokoh, tubuh yang

lebih kuat dan memiliki anggota tubuh yang lebih besar, ataukah

langit, bumi dan malaikat yang telah Kami ciptakan ififl Az-Zajjaj

berkata, "Maknanya: maka tanyakanlah kepada mereka dengan

pertanyaan yang memastikan, apakah mereka itu kejadiannya lebih

kokoh, yakni lebih hebat, ataukah umat-umat yang Kami ciptakan

sebelum mereka?" Maksudnya, bahwa mereka itu kejadiannya tidak
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lebih hebat daripada umat-umat sebelum mereka, dan Kami telah

membinasakan mereka karena pendustaan mereka. Lalu apa yang bisa

melindungi mereka dari adza;b?

Kemudian Allah metryebutkan penciptaan manusia. Allatt

berfirman, *S *d &6y (Sesungguhnya Kami telah

menciptalran meretra dari tanah liat), yav,rrr: sesungguhnya Kami

menciptakan mereka di dalam penciptaan bapak mereka, Adam, dari

tanah liat, yakni tanah lengket. Dikatakan g,t|-U*-O.i apabila

lengket. Qatadah dan Ibnu zudmengatakan, bahwa +;luradalah &ftJr

(yang lekaQ. 'Ikrimah mengatakan, bahwa +;9tt adalah 6iXt (vans

lengke; lekat). Sa'id bin Jubair mengatakan, bahwa.?)ttJt adalah yang

bagus, yang melekat pada tangan. Mujatri6 berkata, *Yaitu 
i9ltJr lyang

lengket). Orang Arab mengatakan: Qil ifr dan ?il W (tanah

lengket), mengganti baa' dengatmiim.llStlr aaaan c,16lt lyang tetap).

Seperti ungkapan: $lU* 4pt'..V (sesuatu itu menjadi hantaman

yang tetap). Dari pengertian ini terdapat ungkapan An-Nabighah:

,-,r1\'ura flt lt*"i'\$rtl. 'f'\ ;!t it*.J; 'l

'Kalian tidak mengira balwa tidak ada keburukan setelah kebaikan'

Dan lralian jugq tidak rnengira lceburukan itu adolah hantaman yang

tetaP'."

Al Farra' menceritakan dari orang Arab, batrwa 4 W
maknanya irl W (tanah yang tetap). C.#t artinya i4tilt lyang tetap).

Al Ashma'i berkata, "*#t adatah iiu\t (yang lengket), seperti

halnya.l5tJt."

Makna ayat ini: bahwa mereka itu, betapa pun mereka

memustahilkan pembangkitan kembali, namun mereka itu diciptakan

dari ciptaan yang lematr ini, padahal itu tidak diinggkari oleh maktrluk

yang lebih kuat, lebih besar dan lebih sempurna dari mereka. Suatu
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I

pendapat menyebutkan, bahwa elSUr adalah ;,4lir 6r*9 busuk),

demikian yang dikatakan leh Mujahid dan Adh-Dhahhak.

Jnmhur membacanya:TilLi; {{a*f"n aPayang tetah Kami

ciptalcan itu), dengan tasydid pada miim, dan itu adatatr tl
penyambrurg. Al A'masy membacanya secara talhfif (tarrpa tasydid),

yalfi isti/ham ftalimat tanya) kedua berdasarkan qira'ahnya ini. Ada

juga yang mengatakan, bahwa ayat ini dibaca juga: p1 dan 7',:. Saya

tidak tahu siapa yang membacanya demikian.

Kemudian Allah & beralih dari isi pembicaraan tadi. Allatr

pun berfirman, <# ,9 (Bahkan knmu menjadi heran) hai

Mnhammad, terhadap kekuasaan Allah &. 'ai;fii (dan merela

menghinakan) kanru karena keherananmu. Atau: mereka

mencemoohmu karena engkau mengatakan adanya'pembangkitan

kembali.

Jumhur membacanya dengan fatlwh pada taa' pada kalimat

<4;, sebagai khithob unttrk Nabi $. Hamzah dan Al Kisa'i

membacanya dengan dhammah lL+r31. Qira'ah ini diriwayatkan juga

dari 'Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas. Qira'ah ini dipilih oleh Abu

'Ubaid dan Al Farra'. Dan Al Farra' mengatakan, "Orang-orang

membacanya dengan nashab pada taa' dan dengan rafa'. Namun

qira'atr dengan rafa' lebrh aku sukai, karena ihr qira'atrrya 'Ali,
'Abdullah dan Ibnu 'Abbas." Lebih jauh ia mengatakan,

"Disandarkannya keheranan kepada Allah, maka maknanya dari Allah

tidak seperti maknanya dari para hamba."

Al Harawi berkata, "sebagian imam mengatakan, bahwa

makna firman-Nya: i:,$sb ili (Bahkan Aktr heran), yakni: batrkan Aku

membalas mereka karena keheranan mereka. Karena Allah

mengabarkan tentang keheranan mereka di beberapa aya\

sebagaimana firman-Nya, '#3i il; otry"Dan mereka heran

lrarena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari
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lalangan merel(a." (Qs. Shaad [38]: 4), dan mereka mengatakan, f,!

4et"ri(i*'sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat

mengheranl(an:' (Qs. Shaad [38]: 5), ,f, l@itt:;l e($i'fi
';l:i'Patutlah rneniadi keheranan bogi manusia bahwa Kami

mewahyukan ftepada seorang laH'laki diantara merekn." (Qs. Yuunus

[10]:2).

'Ali bin Sulaiman berkat4 "Makna kedua qira'ah ini sama.

Perkiraannya: Katakanlatl, hai Mutrammad: Bahkan aku heran. Karena

Nabi $ il-t*ithab dengan At Qur'an." An-Nuhas berkata, "Ini

pendapat yang bagus. Penyembunyil<an qaul (perkataan) memang

banyak." Ada juga yang berpendapat, bahwa makna pemberitahuan

dari Allah S tentang keheranan dari-Nya adalah, bahwa tampak dari-

Nya dan kemurkaan-Nya terhadap orang yang kufur terhadap-Nya,

yang mana keheranan ini diungkapkan seperti posisi keheranan dari

para makhluk.

Al Harawi berkata, "Dikatakan makna i-33ru 
c.4, yakni:

Tuhanmu rela dan member pahala. Lalu disebutrya keheranan. Jadi

bukan heran yang sesunggubnya. Jadi makna + di sini adatatr:

betapa besarnya perbuatan mereka di sisi-Ku."

An-Naqqasy menceritakan, bahwa makna +,e.ji adalah Jii

b$l @atrkan Alu mengingkari). Al Hasan bin Al Fadhl berkata,

"Keheranan dari Allah adalah pengingkaran sesuatu dan

menganggapnya perkara besar. Dan ini memang bahasanya orang

Arab.'

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: batrwa

kesempurnaan kekuasaan-Nya dan banyaknya maktrluk-Nya telatr

sampai kepada tingkat yang engkau heran terhadapnya, namun mereka

itu dengan kejahilan mereka, malah mengolok-oloknya.

Wawu pada kalimat Ai*$ (dan mereka menghinakan kamu)

adalalr wawul haal (meuxrlukkan kondisi), yakni: babkan engkau
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heran, namun kondisinya mereka malah,menghinakanmu. Bisa juga

wqwu ini untuk memulai kalimat.

alfi;*gi;t$; loan apabila mereka diberi pelaiaran mereka

tiada mengingatnya), yakni: dan. apabila mereka diberi suatu

wejangan dari wejangarr-wejangan Allah atau wejangan-wejangan

Rasul-Nya" mereka tidak mau mengingatnya. Yakni tidak

mengambilnya sebagai pelajaran dan tidak memanfaatkannya. Sa'id

bin Al Musayyab berkata, "Yakni: apabila disebutkan kepada mereka

apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan dari umat-umat

sebelum mereka, mereka malah berpaling darinya dan tidak mau

menghayatinya."

'ArYYGb (Dan apabila mereka rnelihat sesuatu tanda

lrcbesaran Allah), yakni suatu mukjizat & antara mukjizat-mu\iizat

Rasulullatr *. 5rh35- (mereka sangat menghinakan), yakni sangat

mencemooh. Qatadah berkata, "Meleka mengolok-olok dan

mengatakan, bahwa itu hanyalah cernoohan. Dikatakan ';,:" dan
't*:,i:"l artinya sama (menghina; meolok-olok), seperti halnya p aan

;ii-i| (menetapi/menempati), dan *b dar: +;i,;:,t (heran)." Pendapat

yang pertama lebih tepat, karena tambahan bentuk menunjr.rkkan

tambahan makna. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna 'oii#5-

adalatr mengundang ejekan dari selain mereka. Mujahid berkata"'

"Yalsri 3 hl#-(mengolok-olok)."
qfrffiU ir]fj'65 (Dan mereka berkata, 'Ini tiada lain

adalah sihir yang nyata. ), yalari: Apa yang engkau bawakan kepada

kami ini tidak lain hanya sihir yang sangat nyata.

gg.)CSK:q6J @pakah apabila kami telah mati dan telah

menjadi tanah serta menjadi tulang). Pertanyaan ini untuk

mengingkari. Yakni: apakah kami al<an dibangkitkan kembali setelah

kami mati? Jadi 'amil pada liladalah yang ditunjukkan oleh: 6j'ti5€J
(apalrah benar-benar kami alcan dibangHtkan (lcembali)?), yaitu:
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4;l (apakatr kami akan dibangkitkan kembali), dan bukannyu$l#
itu sendiri karena diselingi oleh sesuatu yang menghalangi firngsinya

terhadapnya. Pengingkaran mereka terhadap pembangkitan kembali

ini adalah sebab yang karenanya mereka mendustakan para rasul dan

apa-apa yang diturunkan kepada mereka, serta yang menyebabkan

olok-olokan mereka terhadap mukjizat-mukj izat par:a rasul. Penafsiran

makna ayat ini telah dikemukakan di beberapa tempat.

irj$'lt(;VY;tl (Dan apakah bapak-bapak kami yang telah

terdahulu (alran dibangWilcan pula)?). ini sebagai mubtada', dan

Hrabar-nyadibuang. Yakni: tt1J,#'oili\l Aiq il @an apakatr bapak-

bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkilkan pula?). Suatu

berpendapat menyebutkan, bahwa ini di- 'athf'kankepada posisi $1aan

ism-nya. Ada juga yang berpendapat, batrwa ini di-'athf'kan kepada

dhamir pada $\i,i' karena adanya pemisatr antara keduanya, dan

hanuah untuk mengingkari ini masuk kepada harf 'athf (partikel

perangkai) [sehingga menjadi 1't]. Karena itulah Jumhur membacanya

detganfathah pada wowu l$VYdl.Sementara Ibnu 'Amir dan Qalun

membacanya dengan suhn l33t3l ill,karena.il dianggap sebagu 'athf

(perangkai), dan hamzah-tya bukan hamzah isti/ham (bukan partikel

tanyq tapi bagian dai' harf'athf(partikel perangkai)).

Kemudian Allah & memerintatrkan Rasul-Nya agar menjawab

mereka rurtuk membungkam mereka. Allah berfirman, 'pT-frri
'oifi (Katakanlah, 'Ya, dan kamu akan terhina. ), yakni: Ya, kalian

akan dibangkitkan, dan kalian akan menjadi hina dan nista. Al Wahidi

berkata, *)int)t 
bral<rd dai- i,iitartinya: sangat kecil." fAunat pL

lifiberadapada posisi nashab sebagai haal (ketetangan kondisi).

Kemudian Allatr & menyebutkan, bahwa pembangkitan

mereka terjadi dengan satu terakan saja. Altatr berfirman, WaGF
i'ut, lUoto sesungguhnya kebangkitan itu hanya satu teriakan saia).

Dhamirini t.?l kembali kepada lri4ir 6isatrl atau liijr @embangkitan)
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yang difatrami dari redaksi sebelummya. Yalcni: i;.i94t@lulit
i.qg lsesungguhnya kisah kebangkitan itu hanya satu teriakan saja)

atao i4t3if.:t;s), ui1 lsesuurgguhnya kebangkitan itu hanya satu

teriakan saja). Yakni satu terialon dari Israfil dengan tiupan pada

sangkakala saat pembangkitan kembali.

6tfi-i$y @aka tiba-tiba mereka melihatnya), yakni melihat

adz,ab yang Allah lalokan terhadap mereka. Al Hasan berkata, "Yaitu
tiupan yang kedua." Teriakan disebut i;.i t<arcna maksudnya adalah
y'.lt (bentakan). Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna 'o;}.i"i
adalatr i+',fr6 E,t9r3-(menunggu apa yang akan dilakukan terhadap

mereka). Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Diriwaya&an oleh 'Abdurrazzaq, Al Firyabi, 'Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtmdzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani,
serta Al Hakim dan ia meushahihkannya" dari beberapa jalur dari Ibnu
Mas'ud, ia berkata, "€: ti$g (Demi (rombongan) yang bershaff-
shoff dengan sebenar-benarnya), yakni malaikat. figfJli gan
demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari
perbuatan maksiat)), yakni malaikat. fr,"ttfl6 (dan demi
(rombongan) yang membacakan pelajuan), yakni malaikat.' 'Abd
bin Hurnaid juga meriwayatkan seperti itu dari Mujahid dan 'Ikrimah.
Ibnu Al Mrurdzir dan Abu Asy-Syaikh di dalarn Al 'Azhamah juga

meriwayatkan seperti itu dari Ibnu 'Abbas.

'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan darinya: Bahwa ia membaca: uJ{o51*'-'l
./}ti fat 6yetan-syetan itu tidak dapat mendengar (pembicaraan)

para malailwt), secara talth/if [tanpa tasydid], yakni: sesungguhnya

mereka mencuri-cr:ri dengar mereka tidak dapat mendengar."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga mengenai firman-Nya,

t*541:it (dan bagi mereka siksaan yang kckal), ia berkata, "(Yakni)

iits (yang kekal; abadi).'
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trbnu Abi Hatim dan Abu Asy-syaikh meriwayatkan darinya,

ia berkata, "Apabila ia dilempari dengan sultrh api, maka tidak akan

meleset dari yang diincar oleh lemparan itu." Lalu ia membacakan

ayx: Sr! 4l?r,:^?*t (maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang).

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny q A. S 4W ffi lmatra ia dikeiar oleh suluh api

yang cemerlang), ia berkata, "Mereka tidak terbunuh oleh suluh api

itu dan tidak juga mereka mati (karena itu), akan tetapi (suluh api) itu

membakar, melumpuhkan dan melukai tanpa membunuh (tidak

sampai membunuh; mematikan)."

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya" ?,t) g*oe @ari
tanah liat), ia berkata, "(Yakni) yang lengket."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya" *S *d (dari tanah

liat),iaberkata, o'Yang lengket lagi baik."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, ia berkata, "Qlitlt dan

L;.it serta 3"ttr artinya sama. Seakan-akan pertamanya adalatr tanah,

kemudian menjadi lumpu busuk, kemudian menjadi tanah liat, lalu

dari situlah Allah menciptakan Adam."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"+)ltJt adalah yang sebagian lengfuet dengan sebagian lainnya."

Diriwayatkan oleh Al Flryabi, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin

Humaid, Ibnu Abi Hatim serta Al Hakim dan ia menshahihkannya,

dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia membaca: it31;3 ** fr @ahkan Aku

menjadi heran), dengan rafa' padataa' padalafazh +,&.
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' $Dan mereka berkatar'Aduhai celakalah kita!' Inilah hori

pembalasan.Inilah hafi keputtuan yang kamu sel'alu

mendustakannya (Kepada malaikat diperintahkan),' Kump ulkanlah

orang-orang yang zhalim bersama teman seiawat mereka dan

s es emb ah an-s e s emb ah an y ang s elalu. mere ka s emb ah,s elain Allah ;

maka tunjukkanlah kepada ruerekaialan he nerakaDan tahanlah

mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan

ditanya,' Mengapa kamu tidah tolong-menolong?' Bahkan mereka

pada hari itu menyerah dirlsebagian dari mereka menghadap

kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.Pengikut-pengikut

mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka),

'sesungguhnya kamulah yang datang kepada ka;ni dari

kanan.'Pemimpin-pemimpin mereka meni awab r'Sebenarnya

kamutah yang tidak beriman 'Dan sekali-kali kami tidah berkuasa

terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang mclampaui batas.Maka

. pastilah putusan (adzab) Tuhan kita menimpa atas kita;

sesungguhnya kita akan merasahan (afuab itu).Maka kami telah

menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang4rang yang

sesalMaka sesungguhnya mcreka pada hari itu bersama-sama di

dalam adzab.Ses ungguhnya demihianlah Kart berbuat terhadap

orang-orang yang berbuat iahotsesungguhnya mereka dahulu

apabita dikatakan kepada mcreka, 'Laa ilaaha illnllah' (Tiada

Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), mcreka

menyombongkan dirlDan mereka berkatar'Apakah ses ungguhnya

kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena

seorang penyair gila?'sebenarnya dia (Muhammad) telah datang

membawa kebenaran dan membenarkan raul-rasul

(sebelumnya).ses ungguhnya kamu pasti akan merasakan adzab

yang pedih.Dan kamu tidak diberipembalosan melainkan terhadap

kejahatan yang tetah kamu ke$akan,tetapi hamba-hamba Allah

yang dibercihkan (dari dosa),Mereka itu memperoleh rezeki yang
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tertentuyaitu buah-buahan. Dan mereka adalah otang-otang yang
dimuliakanrdi dalam surga-surga yang penuh nihmatrdi atas tahta-

tahta kebesaran berhadop-hadapanDiedarkan kepada mcreka gelas

yang berisi khamcr dari sungaiyang mengalir.(Wornanya) putih
bersih, sedap rasanya bagi orang+rangyang minum.Tidah ada

dalam khamer itu alhohol, dan mereha tiada mabuk karenanyuDi
sisi-srsi mcreka ada bidadari-bidadariyang tidak liar pandangannya

dan jelita matanyo.Seahan-akan mereha adalah telur (burung unta)

yang tersimpan dengan baih." (Qs. Ash-Shaaffaat [3712 20-a9)

Firman-Nya, W-tlU; (Dan merela berkata, 'Aduhai

celalralah kita!), yakni: orang-orang yang dibangkitkan kembali itu
ketika menyakiskan pembangkitan yang mereka dustakan sewaktu di
dunia berkata, "Aduhai celakalah kita!" mereka mendoakan

kecelakaan bagr diri mereka. Az-Tajjajberkata, "3;;lr aaaan kata yang

diucapkan seseorang ketika binasa" Al Farra' berkata" batrwa asalnya

adatatr: 6 ts: U. Diriwayatkan juga bahwa maknanya 6y.ir g<esedihan),

seakan-akan ia mengatakan:6 39 ri (aduhai kesedihan bagi kita). An-
Nuhas berkata, "Jika memang demikian, semestinya im munfashil
(terpisah), rmmun di dalam mushaf dicanhrmkan muttashil
(bersambung). Dan kami tidak mengetahui seorang pun keuali

menuliskannya secara muttashil (bersambung)."

Kalimat u-li'rj-ti,{, (Inilah troi pembalasan) sebagai alasan

doa mereka yong mendoakan kecelakaan atas diri mereka. #-.rJr aaAafr

ir;+ir paasan), seakan-akan mereka mengatakan: inilatr hari dimana

kalrli dibalas padanya dengan perbuatan-perbuatan kami yang berupa

kekufi,ran dan pendustaan para rasul. Lalu para malaikat menjawab

mereka dengan mengatakan , <rj.d3 -y,K,etti Fii i;-56 (Inilah
hari lrcputusan yang kamu selalu mendustakanrrya). Bisa juga ini dari

perkataan sebagian orang kafir kepada sebagian lainnya. 'JA:& adalatr
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iA:ilg i,k-l (keputusan dan ketetapan), karena saat itu dipisalrkan

W],lS antara yang baik dan yang buruk.

Firman-Nya, ;*.SltW{rJiW (Kepada malaikat

diperintahlran),'Kumpulkonlah orang-orang yang zhalim bersama

teman sejawat mereka). Ini perintah dari Allah $ kepada para

malaikat agar mereka mengumpulkan orang-orang musyrik beserta

kawan-kawannya yang serupa dengan mereka dalam kesyirikan,

orang-orang yang mengikuti mereka dalam kekufuran dan orang-

orang yang mendukung mereka dalam mendustakan para rasul.

Demikian yang dikatakan oleh Qatadatr dan Abu Al 'Aliyah.

Sementara Al Hasan dan Mujatrid mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan 'ert! adalah isteri-isteri mereka yang musyrik, yang

menyepakati mereka dalarn kekufuran dan kezhaliman. Adh-Dhahhak

berkata, "&Uit adalah qarin-qarin (pendamping) mereka dari

kalangan syetan-syetan. Setiap orang kafr mengumpulkan

syetannya." Demikian jugqyang dikatakan oleh Muqatil.

5i gi' c, @ i,t$'$fii(dan sesembahan-sesembahan yang

selalu mereka sembah, selain Allah) yang berupa berhala-berhala dan

syetan-syetan. Keumuman ini dismpulkan dari u maushul, karena ini

merupakan ungkapan tentang hal-hal yang disembatr, bukan tentang

mereka yang menyembatr, sebagaimana yang dikatakan batrwa ini

khusus, karena di antara-golongan orang-orang kafir ada juga yang

menyembah Al Masih dan ada juga yang menyembah malaikat, maka

sesembahan itu tidak tercakup oleh ini berdasarkan firman-Ny4 it
'ai1i $ ,Lii {#il rA 4 ,:'{' 6i1'aot*asanva orans-

orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami,

merelra itu dijauhlcan dari neraka." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 101).

Alasan pengumpulan berhala-berhala walar,rpu itu adalah benda-benda

mati yang tidak berakal, adalah untuk memburgkam penyembatrrya,

mempermalukan mereka dan menampakkan bahwa berhala-berhala itu

tidak dapat mendatangkan manfaat maupun menghalau madharat.
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# +* $t'ittiU, @ata tuniulrtranlah trepada mereka ialan
ke neraka), yakni beritahtrkan kepada mereka yang dikumpulkan itu
jalan k9 neraka dan giringlah mereka ke sana. Dikatakan i$At rlqte

U qJa, j$:ta artinya W alJS (aku menunjukkannya ke jalan itu).

Di sini terkandung ejekan bagi mereka 
,:.

3lp r*l"t&; (Dan tahanlah merelca (di tempat perhentian)

lrarena sesungguhnya mereka akan ditarrya), yakni eS-ft (tahanlah

mereka). Dikatakan 6il re Lii'i ,t-tr35 - @1-Ur:ttr L.]'ii (aku

menatran/menghentikan hewan, lalu ia pun berhenti). fi'l ini

memerlukan obyek (fransiti| dan tidak memerlukan obyek

(intransitif). Penatranan mereka itu sebelum digiring ke neraka. Yakni:

Hentikanlah mereka untuk dihisab, kemudian setealh itu, giringlah

merekake neraka.

Kalimat 6jii iL Qrarena sesungguhnya mereka alan
drtanya) adalah alasan untuk kalimat yang pertama Al Kalbi berkata,
*Yakni mereka akan ditanya mengenai arnalan-amalan, perkataan-

perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka." Adh-Dhahhak berkata,

"(Mereka al<an ditanya) kesalalran-kesalaban mereka."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa mereka akan ditanya mengenai:

laa ilaalw illallaah. Pendapat lain menyebutkarq bahwa mereka akan

ditanya mengenai kezhaliman terhadap para hamba Dan ada juga

yang berpendapat bahwa pertanyaan ini adatah yang disebutkan

setelah ini, yaitu: atf6',i KY (Mengapa kanu tidak tolong-

menolong?), yakni: ada apa dengan kalian sehingga tidak saling

menolong di antara sesama kalian sebagaimana ketika kalian di dunia?

Ini celaarq ejekan dan kecaman bagi mereka. Asalnya 'tti3:eV3,lalu,

salah satu taa' -tyadibuang untuk meringankan.

Jtrmhru membacanya, i,lj:.1#\ dengan kasrahe$^ lwnuah.

Sementara 'Isa bin 'Umar membacnya deryatfatlah [}i3tl Al Kisa'i
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berkata, "Yakni: iiJt (karena sesrmgguhnya mereka) utur, ;{5t1
(karena sesungguhnya mereka)."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa 'dt6,{ KY (Mengapa

lramu tidak tolong-menolong?) mengisyaratkan kepada perkataan Abu
Jatral saat perang Badar: #'6',/'Kami adalah satu golongan

yang bersatu yang pasti menang." (Qs. Al Qamar $al: 4).
Kemudian Allah & beralih kepada menerangkan kondisi yang

akan mereka alami di sana. Allah berfirman, 'bAiSiliiJ (Bahtcan

merelca pada hari itu menyerah dir), ya|ai tunduk karena ketidak

mtrmpuan mereka untuk beralasan. Qatadah berkata, "Mereka pasrah

di dalam adzab Allah." Al Akhfasy berkata, "Menyerahkan tangan

mereka. Dikatakan *j"Ji-'nl:,tl'! apabila tunduk dan patuh kepadanya."

'oJ'6,4&p:;,'{tv (Sebagian dari mereka menghadap

lrepada sebagian yang lain berbantah-bantahan), yakni sebagian

orang kafir menghadap kepada sebagian lairurya saling bertanya-

tanya. Suafu pendapat menyebutkan, bahwa mereka adalah para

pemimpin dan para pengikuq mereka saling bertanya-tanya di antara

sesama mereka dengan pertanyaan yang mengecam dan menghinakan

serta berbantah-bantahan. Mujahid berkat4 "Yaitu perkataan orang-

orang kafir kepada paru syetan." Qatadatr berkata, "Yaitu
manusia kepada jin."

Pendapat yang pertama lebih mengenai berdasarkan firman-

Nya, ,Ai +;glU {'#tgl (Pengitut-pengitut mereka bertrata

(lrepada pemimpin-pemimpin mereka),'sesungguhnya kamulah yang

datang lrepada kami dari kanan ). Yakni: kalian datang kepada kami

dari kanan sewaktu di dunia, yalari dari aratr kebenaran, agama dan

ketaatan, dan kalian menghalangi kami dari itu. Az-Za11aj berkata,

"(Yakni) kalian datang kepada kami dari aratr agaurq lalu kalian

menyatakan kepada kanri bahwa agama dan kebenaran tidak akan

kalian sesatkan kami denga..y&." g,-Jjf adatatr ungkapan tentang
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kebenaran. Ini seperti firman Allah Ta'ala yang mengabarkan tentang

ibtis, us,fi aqJ ii6 pli u'ff$J 6.:i.i*s f 
*Kemudian scya

almn mendatangi mereka dari muka dan dari belalcang mereko, dari

lranan dan dari kiri mereka." (Qs. Al A'raaf [7]: l7).

Al Wahidi berkata, *Ahli ma'ani mengatakan" bahwa piia
pemimpin itu telah bersumpatr kepada para pengikut mereka, batrwa

apa yang mereka serukan kepada para pengikut itu adalah kebenaran.

Lalu mereka pun mengangkat sumpah mereka. Jadi makna qgj'U
aJi ltramulah yang datang kepada kami dari kanan), yakni b6 be

96-!i (dari aratr sumpah) yang kalian menyumpahkannya lalu

mengikat kami dengannya." Lebih jautr ia mengatakan, "Para mufassir

berpendapat dengan yang pertama."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: kalian datang

kepada kami dari kanan yang kami sukai, dan kami optimis

dengannya karena kalian datang kepada kami dari arah nasihat. Orang

Arab biasa beroptimis terhadap sesuatu yang datang dari arah kanan,

dan mereka menyebutrya AtIJl (yang baik; layak; pantas;

menyenangkan; menguntungkan).

Ada juga yang berpendapat, bahwa a{if Uermaf<a igiit

ftekuatan), yakni: kalian melindungi kami dengan kekuatan dan

keperkasaan. Seperti pada firman-Nya, *UW;p1{ 
*talu

dihadapirrya berhala-berhala itu sambil memulainya dengan tangan

lranannya (dengan htat).'(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 93), yaloi ,iiiq
(dengan O*t)

Ifulimat ini sebagai kalimat perrrulaan yang menrpakan

jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan. Demikian juga kalimat

Wilj,K j J$li (Pemimpin-pemimpin mereka meniawab,

'sebenarrrya tramulah yang tidak beriman.), ini merupakan kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pernyataan yang diperkirakan.

Maknanya: batrwa para pemimpin itu atau syetan-syetan itu berkata
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kepada orang-orang yang mengatakan, "Kamulah yang datang kepada

kami dari kanan," "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman, padatral

kami tidak melarangmu untuk beriman." Maknanya: sesungguhnya

kalian tidak pernatr beriman sehingga kami tidak memindatrkan kalian
dari keimanan kepada kelcufiraq karena pada asalnya kalian berada di
dalam kekufuran, dan kalian tetap di dalam kekufuran.

t# u, K#(l ir^7) (Dan sekati-tcali trami tidak berhtasa
terhaddpmu), yakni tidak menguasai kalian dengan paksaan dan

kemenangan hingga dapat memasukkan kalian ke dalam keimanan

dan mengeluarkan kalian dari kekufuran 'ur{Cj'iKS (bahtran

lramulah lraum yang melampaui batas), yat<ni melampaui batas dalam

kekufiran dan kesesatan.

Firman-Nya,'b;"til;C; t;W ;|3 luatra pastitah putusan
(adzab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhrrya kita akan
merasakan (adzab rtQ), ni dari perkataan para pengikut. Yakni:
perkataan (ketetapan) Tuhan kita pasti menimpa kami dan kalian.
Maksud mereka adalah firman Allah ra'ala: 4 *tq'p;fS;'*1
'6 

ff'srtungguhnya Afu pasti akan memenuhi neraka iahannam
dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengihtti kamu di
antara mereka lcesemuanya." (Qs. Shaad [38]: 85). 'b6!i61yatni dg

,;tlJ;lt 9!rJ.i lsesungguhnya kita akan merasakan adzab itu). yakni:

sesungguhnya kita semua akan merasakan adzarb yang telatr

diancamkan itu. Az-Zajjaj mengatakan, bahwa orang yang disesatkan

dan yang menyesatkan sama-sama berada di neraka.

'{t:r*l (Maka kami telah menyesatkan lamu), yakni: kami
telah menyesatkan kalian dari petunjuk, dan kami mengajak kalian
kepada kesesatan yang kami lakukan, serta kami indahkan kepada

kalian kekufuran yang kalian lala*an.
-",*KEL (sesungguhnya kami adalah orang-orang yang

sesat), maka tidak layak celaan atas kami karena kami menyesatkan
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kaliaru karena kami memang menginginkan agar kalian menjadi

seperti kami dalam kesesatan.

Makna ayat ini: Kami berusaha menyesatkan kalian, karena

diri kami telah disifati dengan kesesatan. Di sini mercka mengaku

bahwa merekalah penyebab kesesatan para pengikut itu, tapi b*an
dengan cara paksaan dan penundulkan. Dan mereka tidak mengirku

batrwa mereka telatr memaksa para pengikut itu untuk sesat karena itu

mereka mengatakan, b!"I3nK&6 i'(6 (Dan sekati-kali kami

tidak berhtas a terhada$m$.

Kemudian Allah $ mengabarkan tentang orang-orang yang

diikuti dan orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan firman-

Nvu, "trjt-,tiif41;3-i#9 fu"tt sesungguhnya mereka pada hari

itu bersama-sama di dalam adzab) karena mereka sama-sama dalam

kesesatan.

',ryr$L,ffi ,$Kq, (Sesungguhnya demikionlah Kami

berbuat terhadap orang-orang yang berbuot iahat), yakni: Kard

lakukan perbuatan itu terhadap orang-orang yang jatra! yakni para

pelaku kejahatan, yaittr kaum mu.syrikin (orang-orang yang berbuat

syirik). Yaitu sebagaimana diisyaratkan oleh fimran-Nyq $yYlKfiL

1i{"':i..ilii Jy;iy"{ i5 b (sesungsuhnya mereka dahulu opabita

dilratalran kepada mereka, 'Laa ilaolw illallah' (Tiada Tuhan yong

berhak disembah melainkant Allah), merekn menyombongkan dir),
yakni apabila dikatakan kepada mereka: "Ucapkanlah:'Laa ilaaha

illallah,"' mereka menyombongkan diri dari perkataan itu. Posisi

latay'n 'ai{*-adalah nashab karena sebagai Hnbar 36 yami aari

Yj,(!, atauberudapada posisi rafa'sebagai khabar Sl frumi dui i+Lj
sementara is€ -ny a dibiaskan.

pE,Aq4;; f26 e;1t$v (Dan merepa berkata, Apakah

sesunggahnlia komi ttotu meningalkan sesembalwn-sesembbhan
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kami korena seorang perryair gila?),maksud mereka adalah Nabi $,
yakni: 9# f6 ,)Y,(karena perkataan seorang penyair giia).

Lalu Allatr $ menyanggatr mereka dengan firman-Nyu, &,s
,*U (Sebenarnya dia (Muhammad) telah danng membatya

kebenaran), yakni Al Qur'an yang mencakup tauhid, janji dan
ancaman.$&ti 336 (dan memb enar kan r aul -r asul (s e b e tumnya)),
yakni membenarkan mereka mengenai apa-apa.yang mereka bawq
yaitu berupa tauhid, ancaman, dan penetapan adanya negeri akhirat,
tanpa menyelisihi mereka dan tidak pula membawakan sesuatu yang
tidak pernah dibawakan oleh para rasul sebelumnya.

43i v(i$i tfi:n Kt (Sesungguhnya kamu pasti atran
merasakan adzab yong pedih), yakni: sesungguhnya kalian,
disebabkan oleh kesyirikan dan pendustaan kalian, pasti akan
merasakan adzab yang sangat pedih. Jumhtr membacanya: l;nli,
dengan membuang nuun dan meng-hhafadh yt:j;ji. Aban bin Tsa,lab
dari 'Ashim dan Abu As-simak membacanya dengan membttang nuun
dan me-nashab-kat qrfuir. Serupa dengan qira'ah ini -yaitu
membuang nuun dan me-noshab-kan +rl-rjr-, Sibawaih
mengemukakan ucapan seorang penyair:

Xl, 1 ttt fli\1tt*-t, *'^lpll
*Lalu alat mendapatwa tidok diberi kesempatan bertoubat,

dan tidakpula mengingat Allah kccuali sedikit.,,

Sibawaih juga membolehkan ungkapan: 'a1!at ,$$ 6^
yang mendirikan shalat), dengan me-nashab-kan 6!tj.ojt dengan alasan
ini. Lafaztr ini dibaca juga dengan menetapkan nuun dan me-nashab-
kan Qrlrlr sesuai asalnya lcrrJrir t4itt:,111.

Kemudian Allah $ menerangkan batrwa adzarb yang mereka
rasakan tidak lain kecuali karena perbuatan-perbuatan mereka. Allatr
berfinnan, <.'J:; '{rJtt}VS (Dan tramu tidak diberi pembalasan
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melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu keriakan), yakni:

melainkan sebagai balasan atas kekufuran dan kemaksiatan yang

kalian perbuat. Atau: metainkan karena apa yang telah kalian perbuat.

Kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang beriman,

Allah pun berfirmarL, 'G|LS6tGVJL Qetapi hamba-hamba Attah

yang dibersihknn (dari dosa)). orang-orang Madinah dan Kufah

membacanya: '4jt*!t, denganfathah pada laam, yalari: orang-orang

yang diselamatkan Allah karena menaati-Nya dan mengesakan-Nya.

Adapun yang lainnya membacanya dengan lasrah y;r*,lhit1, yakni:

orang-orang yang memumikan ibadah dan tauhid untuk Allah.

pengecualian ini bisa berupa pengecualian bersanrbung, dengan

perkiraan keumuman tchithab pada 'tii y*rg mencakup semua

makhluk mukatlaf. Dan bisa juga berupa pengecualian terputus, yakni:

akan tetapi hamba-harnba Allatr yang diselamatkan (atau dibersihkan

dari dosq atau yang memurnikan ibadah dan tauhid) tidak merasakan

adzzb tersebut.

I<ata penuqitrk ,111 (Meretra it| menunju*J<an kepq
'+ili$t,dan ini sebagai mubtada', sedangkan khabw-nya adalatr: ,ill

ffr1,, (memperoleh rezeH yang tertentu), yakni: orzmg-orang yang

dibersihkan (dari dosa) [atau yang diselamatkan, atau yang

memurnikan ibadah dan taghid] memperoleh rezeki tertentu yang

Allah anugerahkan kepada merek4 yang mana rezeki itu merupakan

rezeki yang baik dan tidak pernatr berhenti. Qatadah berkata, *Yalmi

surga." Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah pada

waktu yang tertentu, yaitu mereka diberi rezeki di pagi dan petang

hari, sebagaimana pada firman-Nya *;t'-,K##i'{;''oo
mereka mereka rezeHnya di surga itu tiap-tiap pagt dan perang." (Qs'

Maryam tlgl:62). '

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adaafr jlang

disebutkan setelahnyal Ki $taitu buah-buahan), karena ini
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merupakan badat d*i 3i, atau sebagai khabar dari mubtada'yang
dibuang, yakni: '5.$ tA (yaitu buatFbuahan). Inilah yang lebih tepat.

tS.riilt adalatr bentuk jamak dari l4Stilt,yaitu buah-buahan, baik
yang kering maupun yang basah. Dikhususkannya penyebutan buah-

buahan, karena rezeki pada penghuni surga semuanya berupa buah-

buahan, demikian menurut suatu pendapat. Yang lebih tepat, bahwa

dikhususkannya penyebutan ini, karena buatr-buatran merupakan

makanan termasuk yang mereka makan dan dicenderungi oleh

mereka. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa buatr-buahan termasuk

pengiring semua makanan sehingga penyebutannya mencukupkan

untuk fidak menyebutkan yang lainnya.

Kalimat 3;KiJ (Dan merekn adatah orang-orang yang
dimulialran) berada pada posisi nashab sebagai haat $eterangan
kondisi). Yakni: dan bagi mereka dari Allah & adalatr kemuliaan nan

agung dengan ditinggikannya derajat mereka di sisi-Ny4 mendengar

perkataan-Nya dan berjumpa dengan-Nya di surga.

Jumhur membacanya: 'o;f3, secara talhfif pada raa',
sementara Abu Miqsam membacanya dengan tasydid llifJl.

Firman-Ny1 ;!i*g} @i dalam surga-surga yang penuh

nilonat), bisa terkait dengan 'o;K, bisa sebagu Hnbar kedua" daii
bisajuga sebagai haal (keterungan kondisi)

Firman-Nya, ?X{i @i atas tahta-tahta kcbesaran), bisa

sebagai haal (keteftmgan kondisi), dan bisa juga sebagai khabar

ketiga. Manshub-ny^ 'd;fr (berhadap-hadapan) karena sebagu haal
(keterangan) dafi dhamir yang terdapat pada i;fl, atau dhamir yang
terkait dengan ?fri| (di atas tahta-tahta kebesoran). 'Ikrimah dan

Mujatrid mengatakan, bahwa makna Jiri3l tyakni dui i+,fl adalah

tidak saling dapat melihat punggung yang lain. Ada juga yang

mengatakan, bahwa mereka bisa berkeliling fepada keluarga dengan
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tahta-tahta itu sekehendak mereka sehingga me,reka tidak saling

melihat punggung yang lain.

Jumhur membacanya: #, dengan dhanmah pada raa"

Sementara Abu As-Simak membacalya dengan fdhah l)t''}, iru

logaUaksennya sebagian Bani Tamim

Kemudian Allah s menyebutkan sifat tainnya bagi mereka.

Allah berfirman, gn"q#39 (Diedarkon kepada merela

gelas yang berisi lrhr*t, dari sungai yang mengali). Kalimat ini bisa

sebagai kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertany:um yang

diperkirakan, dan bisa juga berada pada posisi noshab *bagal- haal

dari dhamir',rtil 1O erhadap -hadapan) -

Menurut para ahli batrasa, bahwa ,?tKir adalah sebutan gntgk

setiap wadah/bejana yang berisi minuman' dan bila kosong maka tidak

disebut;"tf. Adh,Dhahhak dan As-Suddi mengafiakaD, bahwa setiap

Wta 3,13 di dalam Al Qgr'an maksudnya adalah khamer, An-Nuhas

berkata, "orang yang dapat dipercaya menceritakan dari ahli bahasa,

batrwa orang Arab menyebut ltf untuk cangkir/geladwadah yang

berisi khamer, dan bila tidak berisi }fiamer maka disebut i33 lcangkir;

gelas; gelas piala). Sebagaimana halnya b'Fl'(meja makan), bila

berisi makanan maka disebut iS.V,Wibila tidak bedsi makanan maka

tidak disebut i'tiv.'

Kalimat ix;n (dari smgai yang mengalir) tsrkait dengan

kata yang dibuang y*g *"*pakan sifat untuk ,k. X-Zo7aj berkata

" gdn\ @elas yang berisi klumer dari swryai y@tg mengalir)

yfu"i berisi kfiamer yang mengalir seperti mengalimya sungai di

permukaan bumi. i*iir uaAal {,'lr#r iuir lair yang mengalir)'"

Kalimat 'u-,oi:+3ii'*S:. ((Wmnanya) wtih bersih sedap

rasanya bagi orang-orang yang minum) adalah sifat untuk ,.fV. Az-

Zajjaj berkata "Yakni: 2'$ ,7t3,lalu mudhaf-tya dibuang'" Bisa juga

sebagai penyifatan dengan mashdo yang memaksgdkan mubalagalwh
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(menunjukkan sangat) dalam hal kesedapan ftlsanya, sehingga tidak
perlu memperkirakan adanya mudhaf. An-Nuhas berkata, "Khamer

:ygu lebih putih daripada susu dan rasanya sangat sedap." Dikatakan
iJ Qt'tt dan J.r-riJ Qtp (minuman sedap; enak), seperti halnya dikatakan

:* bq danbttt &qj (tanaman segar).

aW'*f y$ujt'":":Wt.rriir lirr W*
"Dengan perkataannyayang manis, yang apabila ia

mengatalan

lrepada singa-singa gurun, niscaya lcarenanya akan segera

berdatangan."

!$r aAaafr setiap yang baik. Suatu pendapat menyebutkan,

bahwa it:eZlt adalah yang tidakpernah diperas oleh orang.

Kemudian Allatl menyebutkan sifat khamer tersebut yang

berbeda dengan kfiamer dunia. Allah berfimran, SirW_1 (Tidak ada
dalam Htamer itu alkohol), yakni ?4e iEii'I (tidak memperdayai

akal mereka) sehingga menghilangkan kesadaran, dan tidak
menyebabkan sakit maupun pusing. 6jri-$;1{5 gan mereka

tiada mabuk karenanya), yakni: $iS-41 6iaa* mabuk). Dikatakan
e'45 -ti* # -+rtJrt J3; apabi.la si peminum itu fJ. (mabuk).

Contohnya ungkapan Imru' Al Qais:

,$ $\'eH+r!t,F# etttt
"Tibo-tiba saja ia berjalan ,rpuri berjalannya orang

mabukyang dihempaskan oleh bukit pasir yang menyilaukan."

Ia juga mengatakan,

&*G *j at's riybj
"Mabuh bila berdiri kc suatu arah ia menyimpang."
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Al Farra' berkata, "Orang Arab biasa mengatakanti& At d
atau\V W. aA a,ervi* W d,artinya sama (tidak mengand,ng zat

memabukkan)." Abu 'Ubaid berkata *Jj;ijl adalah de i6 fi (yang

mengacaukan akal mereka).' Lalu ia menyitir ucapan Muthi' bin Iy"4s:

J5\1 J5\\ +^'fi#Gs it16Jr +sr: vs

"Beiana itu masih terus memperdayai merekq

dan rnenggugurkan (merela) satu demi satu'"

Al Wahidi berkata" "Hakikat .13fir adalah pembinasaan.

Dikatakan 'li -,r:Adan fi@l artinya i3$l lmembinasakannya). 6Jidl

adalalr (L)riitv'53, yakni tt.,(i{tv'53 (setiap yang

membinasakanmu)."

Jumhur membacany 
", 

6fi dengan dlrummahpadayaa' dan

fathah pada yaa', dalam bentuk bina' til maful. Sementara Hamuh

dan Al Kisa'i membacanya dengan dhammah padla yaa' dan

lras r atryada r a6y lir l F), dan'!1L.!t J'il V *re artinya: lelaki itu hilang

akalnya karena *iG' e*i-:iSp3-:,t'i #' o*atuto,'_ 'rk't

ii'iltaoabila t naman itrt'oit*;6ti ltiUa waktu pemaneftumya), dan

fu1u1* lfjt ;;'ffi apabila kurma itu 'i6ois'ttv (tiba 'waktu

pemetikannya).

Al Farra' berkata, "Yang metg-kasra/2-kan zaay maka, ada dua

makna baginya. Dikatakan ',y.113r1 apabila lelaki W. Lr; e4
(khamernya habis), dan dil@takan 3'$ apabila pt ir.t"ib (,.6i 1ia

hilang akal karena mabuk). Qira'ah ini dibawakan kepada makna:

Tidak habis mintrman mereka karena bertarnbahnya manfaat."

ed-Nulas berkata, *qira'ah pertama lebih jelas maknanya,

karena menurut mayoritas mufassir, bahwa makna oifr'r aaauu

mereka tidak kehilangan akal (tidak hilang kesadaran)' Jadi Allah &
meniadakan keburukan-keburukan dali khamer di surgq yaitu
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keburukan-keburukan yang ada pada khamer dunia, yaitu berupa
dampak pusing dan mabuk."

Az-Za11aj danAbu'Ali Al Farisi mengatakan, bahwamakna I
'olf. {engan kasrah pada zaar adalah Sig$-I (mereka tidak
mabuk).

Al Mahduwi berkata, " 6yi maknanya bukan 6r(,x.
(mabuk), karena sebelumnya disebutkan, Sir?.l (Tidak ada dalam
khamer itu alkohol), yakni: de i,iii l (tidak mengacaukan akal
mereka), sehingga menjadi pengulangan." Ini menguatkan pendapat
yang dikatakan oleh eatadah, bahwa Jfl, adalah sakit perut.
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid.
Al Hasan mengatakan, bahwa j3iir aaafafr pusing. Ibnu Kaisan
mengatakan, bahwa itu adalah 'ri;h (muras; sakit perut). Jadi makna
ayat ini: khamer itu tidak mengandung sesuatu yang merusak yang
biasanya terdapat pada khamer didunia" yaitu berupa zat yang
menyebabkan mulas, sakit perut, pusing, kegirangan, omongan yang
merancu atau pebuatan dosa, dan mereka juga tidak mabuk karenanya.
Pemaknaan ini dikuatkan oleh asal makna jy,tr, yuitu kerusakan yang
samar. . Dikatakan \u*l nq apabila melakukan kerusakan
terhadapnya secara tersembunyi. Dari pengertian ini terdapat sebutan
j3ilr aan liSir untut< pembunuhan secara diam-diam (tersembunyi).

Ibnu Abi Ishaq membacanya, \-iH, denganfathah pada yaa.
dan lrasrah pada zoay. Thalhah bin Musharrif membacanya dengan

fathah padayaa' dan dhammah pada zaqy ltilq.
Setelah Allah & menyebutkan sifat minuman merek4

selanjutnya Allah menyebutkan sifat pasangan nikatr mereka. Allatr
berfirman, ;-Jlit,i4ls*; (Di srsf-srsi rnerelca ada bidodari-
bidadari yang tidak liar pandangannya), yakri wanita-wanita yang
pandangannya terbatas hanya terhadap suami-suami mereka, sehingga
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tidak melihat kepada selain mereka.

(penahanan).

Pendapat lain menyebutkan, batrwa bt7'3h adalah bu,,9:;';lt

'ogtil.-# (ya"g tertahan pada suami-suami mereka). Pemaknaan

yang pertama lebih tepat, karena Allatl menyebutkan: ;jliL!$, aal
tidak meng atakan ctr1glefi

;lr aaauf, tulang mata, jarnak dai Lt*, yaitu wanita yang

matanya lebar. Az-Zaiiai berkata, "Makna A "d^l*.bermata 
besar

lagi indah." Mujatrid berkata, "dt adalah g;,,il bq (bermata

indah/jeli)." Al Hasan berkata, "Yaitu yang putih matanya sangat

putih dan hitam matanya sangat hitam." Pengertian yang pertama

lebih tepat.

ir;KU;.:1i1Y (Seapan-atran merepa adalah telw (burung

unta) yang tersimpan dengan baik). Al Hasan dan Abu Taidberl<ate
o'Mereka diserupakan dengan telur bnrung unta yang dilindgngi oleh

burung unta dengan bulunya dari terpaan angin dan debu. Warnanya

putih kekuningan, yaitu warna terbaik untuk kulit waoita"

Sa'id bin Jubair dan As-Suddi berkata, *Me'reka diserupakan

dengan perut telur sebalgm pecah dan disentuh tangan " Demikian

jugayang dikatakan oleh Ibnu Jarir.

Al Mubarrad berkata, "Orang biasa me,ngatakan ketika

menyifati sesuatu yang bagus dan bersih, g$)\"Li.ir 6tilt i9Xi31l
(seakan-akan itu adalah telur burung unta yang dituttrPi bulu);"

Pendapat lain menyetutkan, bahwa Sikir adalah ;ro b;aSt

;Kl Oang terjaga dari pecatr). Yakni, bahwa mereka ittr selalu

perawan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan
jr aa*au JJjfur lmutiara), sebagaimana pada fimran-Nyq ',ry 3;t

6</rtjfii #@'Don (di datam surga itu) ada bidadqi-bidadari

yang Sermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik." (Qs. Al

';;i,t maknanya b,.PJt
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Waaqi'ah 156l:22-23). Dari pengertian ini terdapat ungkapan seorang

penyair:

,Fr i* bbfli,rtf,iili e',W. et
'Dia itu putih bagaikan mutiara penyelam

yang disarikan dari permata yang tersimpan baik."

Pengertian pertama lebih tepat. Di sini dikatakan \jK a^
bukan d6Si, karena merupakan sifat untuk '"a;:;t berdasarkan

lafazhnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai
firman-Ny u, ;i{iL W irjtt !i$i llKepada mataitrnt diperintahtran),
'Kumpullranlah orang-orang yang zhalim bersama teman sejnvat
mereka), ia berkata, *Malaikat mengatakan perkataan ini kepada
malaikat Zabaniyah."

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, Al Firyabi, Ibnu Abi
Syaibalr, Ibnu Mani' di dalam Musnad-nya, 'Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia
menshahihkannya, Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam At
Ba'ts, dari beberapa jalur An-Nu'man bin Basyir, dari .Umar bin
Khaththab mengenai firman-Ny q ;#rt W irjt'gg, (Kepada
malailrat diperintahkan),'Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim
bersama teman seja,wat merelw), ia berkata, *Yakni orang-orang yang

sesama mereka, yaitu para pelaku riba dengan para pelaku rib4 para
pezina dengan paru pezinao para peminum khamer dengan para
peminum khamer. Semuanya dikelompokkan dengan sejawatnya" baik
di surga maupun di neraka."

Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al
Mundzir, 'Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Al
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Baihaqi di datam At Ba'fs meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, iitti7 W'".1,i liS llXepada malaikat diperintahkan),
,Kumpullranlah orang-orang yang zhalim bersama teman seiaoat

mereka), ia berkata, *(Yakni) iiait3l (orang-orang yang sama;

serupa)." Dalam lata/r lainnya: "(Yakni) ettfu (orang-orang yqng

sama; sejenis)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Ny u, *i$ +h JtfiUl*aka tuniuL*anlah

kcpada merekaialan ke neralra), ia berkata' "(Yakni) i:+S (aratrkan

mereka)."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia

berkata, *(Yakni) Flrl (tunjukkan mereka), #t lh &, (iatan tre

neralra),yakni: $t g* (alan ke neraka).)'

Ia juga meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny 
" 6t"ti;;

6lp (Dan tahanlah merekn (di tempat perhentian) karena

sesungguhnya merelca aftan dttanya), ia berkata, "(Yakni) tahanlah

mereka karena sesungguhnya mereka akan dihisab."

Diriwaytakan oteh Al Bukhari di dalam TariWr-ny4 Ad'

Darimi, At-Tirmidzi, Ibru Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Ifutim, Al

Hakim dan ia menshahitrkanny4 serta Ibnu Mardawaih, dari Anas, ia

berkata, *Rasulullah $ bersaMa,. * 6iy Srftl ,t Jtl6.s e5 b4 t'i

V ffi rbs ity'illd\ * U,il tltir! $i lridak ada seorans wttyeru pun

yang menyeru kepada sesuatu kecwli akan diberhentikan bersamanya

pada Hari Kiamat yang selalu merryertai tanpa berpisah dengannya,

walaupun hanya seorang lelaki yang menyfru lelaki lainnya).

Kemudian beliau membacakan ayat: 6jfi #LlFi (Dan talwnlah

merelra (di tempat perhentian) kwena sesungguhrtya mereka akan

ditanya).'r3r

"t Dho' if,At-Tirmidzi, 3228 d*,ia mengatakan, " Gharib."', Al Hddm Ql a3D;

Al Albani mcngpukan, * Dha' f
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkari dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Ny a, i,J:s1i- u3\ &.if:,$;r\ (Sebagian dari
merelra menghadap lcepada sebagian yang lain berbantah-bantahan),

ia berkata, "Yaitu ketika mereka dibangkitkan pada tiupan sangkakala

yang kedua."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

mengenai firman-Nyq i,r6,-illitify;iy''l'r4$.6\fj( (mereka

dahulu apabila dilwtakan lrcpada merelca, 'Laa ilaaha illallah' (Tiada

Tuhan yang berhak disembah melainlcan Allah), mereka

menyombongkan diri), ia berkata, *Adalah mereka dahulu apabila

Allah tidak dipersekutukan, mereka bersikap congkak. ($g$ijfij
BE,4tQ.l;, (Dan mereka berkata, 'Apakah sesungguhnya kami

harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang

penyair gila? ), yakni tidak berakal. Lalu Allah menyatakan

kebenaran beliau dengan firman-Ny4 WAAl:.-r&LL;V,t
(Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang memba,*,a kcbenaran dan

memb enar lran raul-rasul (sebelumrrya)).?'

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di
dalam Al Asma'wa Ash-Shifat meiwayatkaur dari Abu Hurairatr, ia
berkata, *Rasulullah g bersabda, 'f1 aj1 'f ,rJ& ,P ;.r$t',yl $ A$
i' .J" Uu,o,.i fu\t.,:.iii'dv ,t .e.ril 'dr 11 .J1 ': j6 ;# .:fu pntat

diperintahlcan untuk memerangi manusia sampai rnereka mengatakan,
'Laa ilaaha illallah' lTiada Tuhan yang berhak disembah melainkan

AllahJ. Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah,' mala io
telah memelihara harto dan dmahnya dariku, kccuali dengan halvrya,

dan perhitungannya terserah trepada Altah).r32 Dan Allah
menurunkan di dalam Kitab-Nya serta menyebutkan kaum yang

menyombongkan diri, Allah berfirman, 'nf :f1 ;it* { J.l6Lf}( ffL'arif$ (Sesungguhrrya mereka dahulu apabila ditcatakan ne/aaa

'lzshahih, dikeluarkan juga oleh Muslim (l/52) dengan lafazhyangsama dari
hadib Abu Hurairah; Al Baihaqi di dalam Al Asma'wa Ash-1hifa danyang lainnya.

520 TAFSIR FATHUL QADIR



mereka, 'Laa ilaaha illallah' (Iiada Tuhan yang berlruk disembah

melainlran Allah), merelra menyombongkan diri). Dan Allatl

bernrman, X S;\'{#"^ir'4 b;i 4 W 6-51 'J;31
q'6Jrlfs g;!i",+L;i$V <^"J:fi :g' .!)i3 i* ';iH'
tiTi$'X"tilra orang-orang kafir menanamlcan dalam lnti merela

lresombongan, (yaitu) kesombongan iahitiyah, lalu Altah menururtlan

lretenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang rmtbnin, dan

Altah mewajibkan kepada mereka lcalimat tahna, dan adalah mereka

berhak dengan kalimat tah,va itu dan patut memiliHnya." (Qs- Al Fath

148!:26), yaitu: laa ilaaha illallaah muhammaad rasuulullah [tidak

ada Tuhan yang berhak disembatr selain Allah. Muhammad utusan

Allahl. Kaurn musyrikin bersikap congkak terhadap kalimat itu pada

hari Hudaibiyalr, yaitu hari dimana Rasulullah S mengadakan

perjanjian genjatan senjata dengan mereka-"

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di

dalam Al Ba rs meriwayatkan dari Ibnu'Abbas mengenai firman-Ny4

ynq\&sb- (Diedarkan kepado mereka gelas ,'ary U::i:
'kho*r, dii tungoi yang mengali), ia berkata, "(Yalcri) jijJt
(khamer). \iA.{ (Tidak ada dalam khamer itu altrohol), yakni tidak

mengandnng hal yang membuat pusing kepala. 6i{i-$iS5 go"
mereka tiada mabuk korenanya), yakni mereka tidak hilang akal."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, ia

berkata, "Ada empat karakter tlmmer, yaitu: memabullkan, membuat

pusing kepala, menyebabkan muntah dan kencing lvfaka Allah

mensucikan surga dari rttt Allah pun berfirman, SfWS (Tidak ada

dalam lrlwmer itu alkohol), yakni akal mereka tidak kacau karena

mabuk. 6YJ3-$&{5 @"" mereka tiada mabuk karenorya), yakni

tidak mgntah karenanya sebagaimana peminum kfiamer di drmia

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-

Nyu, JjL t4.7 qiaap ada datam khamer itu allahol), ia berkata,
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"Yaitu khamer yang'tidak mengandung hal yang dapat membriat sakit
perut."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di
dalam Al Ba'rs meriwayatkan darinya juga mengenai firman-Nyq
.t-;3i L#lS*; (Di sisr-sis i mereka ada biidadari-bidodari yang
tidak liar pandangannya), ia berkata, *(Yakni) tanpa p*urgan. 'ift
\j*H. (Seakan-akan mereka adalah telur (brmtng unta) yang
tersimpan dengan baik),6f3lrJjJif yrf."i (mutiara yang tersimpan
dengan baik).

Ibnu Al Mundzii meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,
'i;f:#;;.'Lil? (Sealan-alcan merelra adalah telur (burung unta) yang
tersimpan dengan baik), ia berkata, *putihnya telw yang telatr
dibuang bagian atasnya dan selaputnya.,,

i,Jr;x.qiipiir:, jitl
tj._# v j t;i:",D 6G K E?e ti J '4.175i'o165

+*-Xi U,tlti C{6 @F'bj,g, ;rfi

?--jaoQt*\SJc

;i,6 J,6

#tt
lt

'b2 ci@ c;;ei i, iK Ei:+{j;@ e-rt as ol

';jii$,t:Sat @'+,rrL,EU,; J:"ifti;'.if @'*,
1,:#,'l .J'j 

K6u'r1 @'bjrrti Wlfi &l 6l Fi

W 6k1 i+rl@ *I# i,-;':.5 lk W *41
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6A(q4.'og$Af @ tusirW;t'ttf
"#,; iy &@ U-ur; -lir;Vfriirt @ # 3.{ W

'aj'ltlu,refiaiits
6t ;u*-{f @ irtffi i:rF i'k1?fi6 G}'qS

@ </#Ai
ulalu sebagian mcreka menghadop kepada sebagian yong lain

sambil bercakap-cakap,Berkatalah salah seorang di antara mereka,

'Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang

temanyang berkatar'Apakah kamu sungguh-s ungguh termas uk
orang-orang yang membenarkon ftari berbangkit)?'Apakah bila
kita telah mati dan kita telah nunjadi tanah dan tulang-belulang,

apakah sesunggahnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuh

diberi pembalasan?'Berkota pulalah ia, 'Maukah kamu meninjau
(temanku itu)?'Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu

-di tengah-tengah neraka menyala-nyalo.Ia berkata (pula), 'Demi
Allah, sesunggahnya hamu benar-benar hampir

mencelakakankijikalau tidah karena nihmat Tuhanhu pastilah ahu

termasak orang4rong yang diseret (ke neraka).Maka apakah kita
tidak akan mati?melainkan hanya kenutian kitayang pertama saja

(di dunia), dan kitafidak ahan disiksa (di akhirat
ini) ? Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.Uituk

hemenangan seperti ini hendaklah berusaha orang-orang yang

bekerju'(Makanan surga) italah hidanganyang lebih baik ataukah

pohon zaqqutnSesungguhnya Kami nunjadikan pohon zaqqum itu
sebagai silssaan bagi orang4rang yang zhalhnSesungguhnya ia

adalah sebatang pohonyang keluar dari dosar neraka
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Jahim.Mayangnya seperti kepala syetan-syetan Maka sesungguhnya

mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka

mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum ituKemudian
sesudah makan buah pohon zarypm itu pasti mereka ruendapat

minuman yang bercampur dengar air yang sangat panos.Kemudian

sesungguhnya tempat kembali mcreka benar-benar ke neraka
Jahim.Karena ses ungguhnya mcreka mcndapati bapak-bapak

mereka dalam keadaan sesotlalu mcreka sangat tergesa-gesa

mengikuti jejak orangarang tua mereha ituDan sesungguhnya

telah sesat sebelum mcreka (Quraisy) sebagian besar dari orang-
orang yang dahulurdan sesungguhnya telah Kon i utus pemberi-

pemberi peringatan (rasal-rosul) di kalangan merekaMaka
perhafikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi

peringatan ituKecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari
dosa tidak akan dtudzab)." (Qs. Ash-Shaaffaat [3fl: 50-74)

Firman-Ny a" itj$;- e7. e iifr $Ii (Latu sebagian merekn

menghodap kepado sebagian yang loin sambil bercakaycakap).Irn
di-'athf-kan kepada 3lY @iedarkan), yakni: Yang ini bertanya

kepada yang itu, dan yang itu bertanya kepada yang ini, yaitu ketika
mereka sedang minum, mereka saling menanyakan tentang perihal-

perihal mereka sewakfir di duni. Ini termasuk kesempurnaan

kenikmatan surga. Perkiraannya: ,piit & i4*{3;$ gAu sebagian

mereka menghadap kepada sebagian yang tain; saling berhadapan).

Diungkapnkan dengan lafazh madhi t;y;tl untuk menuqiukkan

kepastian terjadinya

(#:;SJG (Berkatalah salah seorang di antara mereka),

yakni salah seorang dari penghuni surga ketika mereka sedang saling

berhadapan dan saling berbicang-bincang. 'AlAitftS
(Sesungguhrya alw dalwlu (di dmia) mempunyai seorang teman),
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yal<rri kawan dekat sewaktu di dunia yang mengingkari hari

berbangkit,. ia berkata, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman-

Nv", '.*.#t'oJ eJ (Apalah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-

orang yang membenarkan (lwri berbangWt)?), yakni membenarkan

hari berbangkit dan hari pembalasan. Kalimat tanya dari kawannya itu
untuk mencemooh orang yang hrimao itu dan unhrk mengec.rm

keimanannya dan pembenarannya terhadap hari berbangkit yang

dijanjikan Allah. Ini perkataannya sewakhr di dunia.

Kemudian menyebutkan apa yang menunjukkan ketidak

percayaannya terhadap hari berbangkit hanya berdasarkan dugaanny4

yaitu dengan mengatak arr, i'!-73€j$i;-r(S$f*$J (Apakah bila
kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang-belulang,

apalrah sesungguhnya kita benar-benw (alan dibangHtkan) untuk

diberi pembalasan?), yakni diberi balasan berdasarkan perbuatan-

perbuatan kita dan diperhitungkan dengannya setelatr kita menjadi

tanah dan tulang-belulang? Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

makna ;tir-* adalatl itt,i: (dirawat). Dikatakan iJt5 apabila 't;r:"

(merawatnya; mengurusnya).

Sa'id bin Jubair berkata, *'&,; arinya ^K; (temannya;

sekutunya).' Suafu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud

dengan blt r^ adalatr syetan selalu menyertainya, dan dialatr yang

membisikkan kepadanya unttrk mengingkari hari berbangkit.

Kisatrnya telah dikemukakan di dalam strah Al Kahfi, demikian juga

tentang perbedaan pendapat mengenai namanya.

Jnmlrur membacanya: i4.i;Zjl'{) dengan takhfif pada shaad,

M b-#l(pembenaran), yakni 9j|9'itl',tJeit+:i G""gg"h-sungguh
termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangki|. Ini dibaca

juga dengan tasydid 1it1't:a$'it11, saya tidak tatru siapa yang

membacanya demikian. Maknanya jatrh dari mengen4 karena kata ini
dari ,3i#ir (pendermaan; shadaqah), bukan d*i e-+ja3l (pembenaran).
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Kemungkinan penalcnilanny4 bahwa ia mengingkari bahwa

menyedekabkan harta bisa mendatangkan pahalq dan itu dijadikan

alasan untuk tidak mempercayai hari berbangkit

Para ahli qira'ah berbeda pendapat mengenai ketiga isti/ham

(partikel tanya) ini. Nafi' membaca yang pertarna dan kedua dengan

isti/ham dengan ham?:rhb dan yang ketiganya dengan knsralryada alif
tanpa isti/ham. Ini disepakati oleh At Kisa'i, hanya saja ia
menggunakan isti/ham uutuk latazh yang ketiga dengan dua hamzah.

Ibnu 'Amir membaca yang pertama dan ketiga dengan dt;a hamzbh,

dan yang keduanya dengan kasrahpadO alif tanpa istilhan. Yang

lainnya membacanya dengan istilhom semrumya. Kemudian mereka

berbeda pendapat, yang mana Ibnu Katsir menggunakan istilhom

dengan safia, lumzah tanpa dipanjanglon dan setelatr suhn ringan.

Abu 'Amr dipanjangkan, sementara'Ashim dan Hamzah dengan dua

lnmzah.

it;,tfr,!1J;36 loertota pialah ia, 'Maukah kamu meninjau
(temanht itu)? ).Yang mengatakan ini adalah orang beriman yang di
surga itu setelah ia menceritakan kepada teman-teman ngobrolnya

tentang kawannyayang di dtmia Yakni: Maukah kalian meninjau para

penghuni neraka agar alcu bisa menunjukkan kepada kalian teman

yang pernah mengatakan perkataan itu kepadakq bagaimana

kedudukanya di neraka? Ibnu Al A'rabi berkata, "Kata tanya ini
bermakna perintah, yakni: r9.;L1lt 

"goklah; 
tirfaulah)." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa yang mengatakan ini adalah Allah &. Ada juga

yang berpendapatbahwa yang mengatakan ini adalatl malaikat.

Pendapat pertarna lebih tepat

4llrA:,n';:{tE (Maka ia meninjounya, lalu dia melilut
temannya itu di tengah+engah turaka merryala-rryala), yakni: lalu
orang beriman yang bercerita kepada kawan-kawarmya di surga

mengenai kawannya di dunia itu prm menir{au ke neraka. Lalu ia
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melihat kawarurya berada di tengah neraka yang menyala-nyala. Az'

Zayaj berkatq " *?',F iW adalah iL;,5 6engahnya segala sesuatu)"

Jnmhnr membacanya: i,i,tfr, dengan tasydid pada thaa' ber'

fathoh datfathah pada nuun 'gE dengan bentuk ryadhi 
yatgmabni

tilfa'il aari fuifur. Ibnu 'Abb; membacanya: $ii!i, dengan suhm

pada thaa' danfathah pedra nuun Qira'ah ini diriwayatkan juga dari

Abu .Amr eiti dengan hamzah qath'iberdhammah dan kasrahpada

laam dalan benhrk madhi yangmabni lil mafuL An-Nuhas berkata,

"Ada dua pendapat mengendai qira'atr gi6 ini;

Pertama: sebagufi'l mustaqbal,yakni (f '19b, dan manshub-

nya ini karena sebagai penimpal istifham.

Kedua: sebagu fi'l madhi." Hammad bin Abi 'Ammar

membacanya: )9iihi, dengan talkfif pada thaa' dan kasrahpada nuun,

'$bmabni tit mafut. Qira'ah ini diingkari oleh Abu Hatim dan yang

lainnya. An-Nuhas berkata, *Ini kesalahan pengucapan, karena tidak

boleh memadukan nuun denganidhafah. Jika itu sebagai mudhaf tent;
dikatakan: er"W,walaupun Sibawaih dan Al Farra' telah menceritakan

yang seperti itu, namun itu janggal, di luar perkataan orang Arab."

liia{ot;i$3'6 (Ia berkata (pula),'Demi Allah,

sesungguhnya lamu benar-benm hampir mence,lalwkanfra), yakni:-

berkatalatr orang yang dari penghuni surga itu ketika ia meninjau

kawarurya dan melihatrya di nerak4 *Demi Allah, sesungguhnya

kamu benar-benar hampir mencelakakanku." Yakni: benar-benar

hampir membinasakanku dengan penyesatan. Al Kisa'i berkat4 - 4-ii
yakni ;# (membinasakanku). g;ijlr adalah 6*iir ftebinasaan)." Al

Mubarrad berkata, "Bila dikatakan bahwa U-;iJ adalah )61 ,,9 e.A
(menjerumuskanku ke neraka) maka itr"r juga boleh." Muqatil berkata

"Maknanya: Demi Allah, kamu benar-benar hampir menyesatkanku

sehingga aku di tempatkan di tempatnu." Maknanya saling
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berdekatan, karena orang yang menyesatkan seseorang berarti telatt

membinasakannya.

C-i;.$i'nlK3 E'a-r{t; Qikalau tidak korena nibnat
Tuhanht pastilah aht termasuk or(mg4rang yang diseret (ke

neraka)), yakni: Seandainya bukan karcna rabmat Tuhanku, anugerah

nikmat-Nya kepadaktr dengan Isalam, petunjuk-Nya kepadaktr yang

menunjukkanku kepada kebenaran dan perlindungan-Nya bagiku dari

kesesatan, niscaya aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka

bersamamu. Al Fara' berkat4 "Yakni: niscaya aku akan diseret ke

neraka bersamamu." Al Mawardi b€rkat4 "Kata 'p;t hanya

digrrnakan untuk sesuatu yang buruk."

Setelah setelah me,mbincarakan tentang kawannya yang di

neraka itu, ia kembali berbicara kepad kawan-kawan ngobrolnya dari

kalangan ehli surga, ia berkate '4*',i\fir7 1Ua*a apakah kita tidak

alran rnati?). Haraah ini untuk pertanyaan yang mengingkari, dan ini
mengandung makna keheranan. Faa'-nya untuk mag-:athfkaa
kepada kata yang dibuang seperti redaksi-rcdaksi serupa lainnya,

yakni: apakatr kita abadi dengan kenikmatan sehingga kita tidak akan

mati. llgf;t;fl (metainkan twrya kcnatian Hta yang pertama

yaja) yangkita alami sewaktu di drmia

Perkataannya ini dalam nada ge,mbira dan senang dengan apa

yang Allah anugerahkan kepada mereka yang berupa kenikmatan

surga yang tidak pernah berhenti, dan bahwa mereka kekal, tidak akan

mati selamanya. Lalu perkataaony 
", 

'q'jb,iit1j (dan kita tidak aknt
disilrsa (di al:hirat ini)) merupaka kelanjutan perkataannya tadi.

Yakni: dan kita tidak nkan disiksa sebagaimana disiksanya orang-

orang l<afir.

Kemudian ia berkata mengisyaratkan kepada kenikmatan yang

mereka peroleh, # )fir? li55! (sesungguhnya ini beno-benar

lremenangan yang besm), yalni: Sesunggubnya perkara yang agung,
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nikmat nan abadi dan kekekalan selamanya ini yang kami alami

adalatr benar-benar kemenangan yang besar yang tiada bandingnnya

dan tidak mungkin dilukiskan.

Firman-Ny a: 6j2fr1 $f$ $i 81 (Untuk kc me nangan s ep e rt i
ini hendaHah berusaha or(mg-or(mg yang bekcrja), im termasuk

kelanjutkan perkataannya. Yakni: untuk pemberian dan anugerah yang

besar seperti ini hendaknya berusatra orang-orang yang berusaha,

karena ini adalah perniagaan yang menguntungkan, dan bukannya

bekerja untuk d unia yang akan lenyap, karena pekerjaan itu hanyalah

tansaksi yang merugikan, kenikmatan terputus, kebaikannya lenyap

dan pelakunya segera menghilang.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini dari perkataan Allah &.
Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini perkataan malaikat. Pendapat

pertama lebih tepat.

Jumhur membacanya: '#, Sementara Zard bin 'Ali
membacanyat ',H4.

Manshub-nya{xj$y (melainkan hanya kcmatian kita) karena

sebagai mashdar, dan pengecualian ini adalah pengecualian penuh.

Bisa juga ini pengecualian terputus, yakni: akan tetapi kematian yang

pertamayang terjadi di dunia

iili';;a l'Ji31 ilfi (Makanan surga) itutah hidangan

yang lebih baik ataukah pohon zaqqum). Kata penunjuk ini
menunjuklcan kepada kenihnatan surga yang telah disebutkan. Kata

ini sebagai mubtada', dan khabar.nya adalah !-€, se,mentaru 'J'j
sebagai tamyiz. Secara bahasa, tlt ailaUn rczeki yang layak untuk

hidangan bekal perjalanan dan untuk muqim. Kebaikan di sini (yakni:

lebih baik) adalah bila dibandingkan dengan apa yang dipitih oleh

orang-orang kafir.

Az-Zajjaj berkata "Maknanya: Apakah itu yang lebih baik

sebagai hidangan bagi yang tinggal abadi, ataukah hidangan ahli
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neraka?' Itulah firman-Ny * &3f,;{r',J {otor*ot Pohon zaqqum),

yaitu sesuatu yang tidak disukai mtuk dimakan. Al Wahidi berkata
*Yaitu sesuatu yang pahit lagi tidak distftai oleh ahli neraka untuk

memakanny4 sehingga mereka menelannya dengan susah payah."

Berdasarkan pengertian ini, maka $li if aari ppr, yaihr menelan

dengan paksakarena tidak sukadan karena kebusukannya

Kemudian ada perbedaan pendapa! apakah pohon zaqqum ini

termasuk pohon dunia yang dikenal oleh orang Arab afaukah bukan?

Ada dua pendapat;

Pertama: lni pohon yang dikenal sebagai pohon dunia.

Quthrub berkata "sesungguhnya itu adalah pohon pahit yang tunbuh

di Tahamah yang menrpakan pohon paling buruk." Yang lainnya

mengatakan, bahwa itu itu adatah sebutan untuk setiap tanaman yang

mematikan.

Kedua: Ini pohon yang tidak dikenal sebagai pohon dunia.

Qatadah berkat4 "Ketika Allah menyebutkan pohon ini, orang-orang

znaum pun terfitra[ sehingga mereka berkatA 'Bagaimana mrmgkin

ada pohon di neraka?' Lalu Altah Ta'ala menunrnkan ayad,: tQiEilSy

'u'lJh|iff4 (sesunggulwya l(ani menjadikan polon zaqqum itu

s eb agai siks aan b agi orotg-orotg ymg zlalim)."

Az-7ayaj berkata, 'Yaitu ketika mereka t€rfitnah oleh ihr dan

mendustakaan keberadaaonya- Pe,lrdapat lain menyebutkan' bahwa

makna aijaaikannya sebagai fitnah bagi mereka adalah sebagai

siksaan bagi merek4 kaletm mereka disiksa dengan itu. Kemudian

yangdimaksuddenganoralrg.oiang"halimdisiniadlaahotang.orang

kafir, atau orang-orang maksiatyang masuk neraka

Kemudian Allah I menyebutkan sifat-sifat pohon ini sebagai

sanggahan bagi yang mengingkarinya. Allatr berfirman, 2';+i(iL

*li,*lrt{ (Sesmguhnya ia adalah.sebatang polnn yang

treluar dari dsu neraka Jahim), yakni 5f C (dari dasarnya). Al
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Hasan berkata, "Pangkalnya berada di dasar Jahannam, dan dahan-

dahannya meninggi hingga permukaan dasarnya."

Kemudian Allah mengatakan, y!#i;;t::t llk@
(Mryangnya seperti kepala ryetan-syetan), yakni buhanya dan yang

dikandungnya, seakan-akan benttrknya itu sangat bunrk dan jelak

seperti kepala-kepala syetan. Disini Allah menyerupakan sesuatu yang

dapat diraba dengan sesuatu yang hanya dibayangkan walaupun tidak

dapat dilihat, hal ini untuk menunju}rkan betapa buruknya hal itu.

Seperti ungkapan dalam menyerupakan sesuatu yang dianggap buruk:

iCF lStl lseakan-akan ia adalah syetan), dan seperti ungkapan yang

menyerupakan sesuatu yang dianggap bagus: Ua 
^3V 

(seakan-akan ia

adalah malaikat), sebagaimana pada firman-Nya: 'i1fif $tfit1i6(
$lii"tni butranlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah

malaikat yang mulia." (Qs. Yuusuf tl 2]: 3 l).

Az-Zajjaj dan Al Farra' mengatakan, bahwa *5i adatatr

ular-ular yang berkepala dan berrongg4 yaitu ular yang paling buruk

dan paling ringan tubuhnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ;ig!2

*r$i adalah sebutan untuk tanaman jelak yang terdapat di Yaman,

yaitu yang biasa disebut .Jrili, dan disebutkan juga irt:,'t,tl.. An-Nuhas

berkata, "Ihr tidak dikenal di kalangan orang Arab." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa itu adalah pohon yang kasar, busuk, patrit dan

bentuknya buruk, buahnya disebut: ##W1[ (kepala syetan).

W'ttpii#g (Maka sesungguhnya mereka benar-benor

memalran sebagian dari buah pohon irz), yakni l#lt.i, (dari pohon

itu) atau ,Aib :n (dari mayan$ya). Penggunaan ta'nits karena di-

i dhafah-k nkepada aVLJt.

i';XltiitSF (maka mereka memenuhi perutnya dengan

buah zoqqwn itA, demikian ini karena mereka membenci

memakannya hingga memenutri perut mereka, karena inilah makanan

dan buah mereka sebagai pengganti rcznla ahli strga.
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W;fi'lti (Kenru.dian sesudah makon buoh polon zaqqum

itu pasti mereka'mendapat), yalrri W,y\\&i (setelah memakan

buah dari pohon ifru), ; ti(fA lmiruman yang bercam2ntr dengar

air yang sangat porr 1.'+Pt artinya liiir lcampuran). Al Fana'

berkata, "Dikatakan \UiW - htF|Util, t+tb apabila makanan dan

minumannya dicampur dengan sesuatrl" 'n+A adalah ieir iuir lair
panas). Allah & memberitahukan, bahwa makanan mereka yang

berasal dari pohon itu dicampur dengan air yang sangat panas agax

lebih memburukkan adzab mereka dan lebih menyakitkan bagi kondisi

merekq sebagaimana pada firman-Ny a, ifr;1'8i(4{i,ljz!1'aan
diberi minurnan dengan air yang mendidih sehingga memotong-

motongususr4/a." (Qs. Mubemmad fafl: $).

Jumhur membacanya: $!1, denganfathoh pada ryiin, sebagai

washdar. Sementara Syaiban An-NatMi membacanya dengan

dhammah tUJSi]. Az-Wd b€*at4 "Yang dengan fathah adalatr

mashdar, sedangkan yang dengan dltommah adalah ism dengan

makna: +#t (yang dicampur), seeerti halnya ei1ht yang bermakna

,r trJ (yang dikurangi)."

# J'{fi+-1,11 tx",,,rrai* tumpd kembati

merelra benu-benor ke turaka Jahim), yakni tempat kembalinya

mereka setelah rheminum air panas dan me,makan zaqqum itu adalatt

ke neraka Jahim. Demikian ini, kare,na mereka air panas

itu untuk meminumnyq dan itu tempatrya di luar neraka Jahim,

demikian sebagaimana rmta mendatangi tempat minum. Kemudian

mereka dikembalikan ke neraka Jahino, sebagaimana disebutkan di

dalam firman Allah &: g(t {"5;'i$i$*uereka berkcliting

diantaranya dan di antoa air yutg mendidih ycmg memuuak

panasnya." (Qs. Ar-Rabpaan [55] :,H).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa zaqqrrn dan air panas itu
turun disuguhkan mereka sebelum memasukinya Abu 'Ubaidah
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berkat4 "? ini, bermalouan wavvu G; dan).' Ibnu Mas'ud

membacanju, g;tt Jt$lqf txr*udian sesungguhnya tempat

lrembali mereka benar-benm ke nerakalahim).

Kalimat lfii aA (Karena sesrmgguhnya mereka mendapat),

yalari: 93.3 (mendiputi) dQj-tqt; (bapak-bqak mereka dolam

lreadaan sesat); adalatr alasan berhaknya terhadap apa telatt

disebutkan tadi. Yakni mereka mendapati bapak-bapak mereka

demikian, lalu mengilarti mereka karena tadisi sehingga menjadi

kesesatan, karena bukan berdasarkan suatu hujjab/alasan.

itj4 pjt;1$i{t ltatu mereka sangat tergesa-gesa mengihtti

jejak *""g-);o"g t)a mereka it}. 'L5;1ll Drakni dali- i)jiil adalah

{lal| @ergegas). Al Farra'. berkata, "'L[J1li adalatr i'r&7,U;11
@ersegera dengan gaduh)." Abu 'U-baidh berkata, "'b?i yakni

didesak dari belakang. Dikatakan 16lJl '(fr-Ll$ it* apabila si tulan

itu mendatangi api karena terdesak oleh cuaca yang dingin." Al Fadhl

berkata, "Digelisatrkan karena sangat cepatrya." Az-Zaiiai berkata,

"Dikatakan t/ d*'gg| apabila mendesak dan mencemaskan."

Maknanya: mereka mengikuti bapak-bapak mereka dalam kecepatan,

seakan-akan mereka didorong untuk mengikuti bapak-bapak mereka.

Ai'ili4ffkS; (Dan sesungguhnya telah sesat

sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang

dahulu), yakni sebelum orang-orang yang disebutkan itu sebagian

besar dari umat-umat terdahulu.

'u-l* C$lf'ili (dan sesungguhnya telah Kami utus

pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di lcalangan merela),

yakni: Telah Kami utus kepada umat-umat terdatrulu itu para rasul

yang memperingatkan mereka tentang adza;b dan menjelaskan

kebenaran kepada mereka, namun itu tidak mempan bagi mereka.

'u23Ai'C*i,9.1?fi8(uotaperhatikanlahbagaimana
kesudahan orang-orang yang diberi peringotan ira), yakni umat-umat
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Arran ruExrgocuauKan para namDa-Nya yang
beriman. Allah berfirman, <*;t3i inl;t+Jy 6"t -ti homba-

m€Nrgecualikan hamba-Nya

hamba Aaahwrg dibersihkot (doi dosa tidak akan diadzab)),yakni
kecuali yeng Allah selamatkan dengan memberi mereka petunjuk
kepada keimanan dan tauhid. Ini dibaca juga: t$t, dengan
lcasralryada laom, yakni: orang-orang yang mengilfilaskan ketaatan
k.pada Allah dan tidak mencampurinya dengan sesuatu pun yang
dapat merubahnya
' 

IbnuAbisyaibaluHannaddanlbnuAlMundzirmeriwayatkan
dari Ibnu lrdas'ud mengenai firman-Nya, ,"-g$iOlt:;i,!i,t (Matra
ia meninjawtya" lalu dia melilwt temawtya itu di tengah-tengah
neraka menyala-nyala), ia berkata, "(Yakni) melongok kemudian
menoleh kepada teman-te,mannya,latu berkata, 'gungguh aku melihat
tengkorak orzmg-orang itu mendidih'.'

'Abd bin Humaid meriurayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,
"Firman AIIah kepada para penghuni surgq !f6,4,V;rt$
';tfJ'*Ua*m dor minumlah dengan enak sebagai balason dari apa
yong telah kmnu kerjakon." (Qs. Ath-Thuur l52l: 19; Al Mursalaat

177!: 43), b.;2 @r"g*, enak) yakni: kalian tidak akan mati di
dalamnya 

Ivlal<a 
pada saat itulah mereka berkata, ff @ 4*,:i16i,€t');i:9r16 

4 @ +fu,#y; li*A;; (Matra 
-"pir"n 

kitu tidak
alran moti? melainkon lwrya kcrnotian kita yang pertama saja (di
dunia), dqr Hta tidok akm disiksa (di akhirat ini)? Sesunggutmya ini
benu-beno kemenongan yotg beso). Inilah firman AllalL lJi 8L
frjz{i}$ (Unuk kemenotgan seperti ini hendaklah berusaha
or (m g-orang yarg b e kc rj a)."

yang telah diperingatkan oleh pma rasul itu, karena mereka itu
akhirnya menuju neraka Muqatil berkata, *yakni bahwa kesudahan
mereka adalah adz b, ini untuk memperingatkan kaum kafir Mekah."

Kemudian
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al Bara' bin 'Azib, ia
berkata, ccr{h pema}r berjalan bersama Rasululla}r r$, tangan beliau di

tanganku. Lalu beliau melihat jemz'ah, maka beliau bergegas jalan

hingga mencapai pekuburan" kemudian berlutut dan menangis hingga

membasahi tanatr, kemudian mangatakar5'bj.asil,#llti lk\Untuk
lrcmerungan seperti ini hendaHah berusaha orong-orang yang

bekerja);'

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Aku

bersama Rasulullah $ masuk menjenguk seseorang yang sedang yang

sudalr terengalr-engah nafasnya, lalu beliau mengatakan, Jdjfrl:6 rE
Sjriil ((tntuk kcmenangan seperti ini hendaHah berusaha orang-

orang yang bekerja)."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"Abu Jahal melewati Rasulullah S yang sedang duduk. Setelah ia

jauh Rasulullah g mengatakan, ii t$l ? @ $*, ;n ,$
'gfi:'Kecelalraanlah bagimu (hai orang t(ofir) dan kccelakaanlah

bagimu, lremudian kecelakaanloh bagimu (hai orang'kafir) dan

lrecelalraanlah bagimu." (Qs. Al Qiyaamatr l75l: 34-35). Ketika Abu

Jatral mendengar itu, ia berkatq 'Siapa yang engkau sumpahi itu, hai

Muhaurmad?' Beliau menjawab, 'Kamu.' Ia berkata lagi, 'Apa yang

engkau sumpahkan kepadaku?' Beliau menjawab, 'Aht sumpahi

englrau dengan Tuhan yang Malw Perkasa lagi Maha Mulia.' Abn

Jatral berkata, 'Bukankah aktr orang yang perkasa lagi mulia?' Maka

Allah menurunkan ayat: itr @ ,;13I tlt a#,a#, 3t
a--fJt'sesungguhnya pohon zaqqum itu, maknnan orang yang banyak;'Yrl

berdosa;'(Qs. Ad-Dukhaan $41: a34a) hingga: 3;i+Ae1 46tit'!:tL,il

ir?;frnasalanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi

mulia;'(Qs. Ad-Dukhaan pAl: a\. Ketika hal itu sampai kepada Abu

Jahal, ia mengumpulkan kawan-kawannya, lalu ia menyuguhkan keju

dan kurma, lalu berkata,'l:Ji, b $f (Makanlah ini dengan cepat).

Demi Allah, tidak ada yang disumpahkan oleh Muhammad kepada
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kalim kecrnli ini.' Lalu Allah me,nruunkan ayat -e'dl 'zfii li|
4 ,P (Sesungguhnya ia adolah sebatang poho" yirg kchnr dori
daso neratra Jahim) bngga, ; ii6i5 W ;i1 'ly 

i 6"-udian
sesudoh makan buah polnn zaqqun itu pasti mereka mendapat
mimanutyotg bercamptr dengo air yutg sangat panas).,,

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan darinya ia berkata
"Seandainya setetes dari zaqqum Jahannam diturunkan ke bumi,
niscaya akan menrsak penghidupan manrlsia"

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya
menge,nai firman-Nya, 6ifiW;5'Sti (Kemudian sesudah makan
bult pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minumon), ia berkata,
"(Yakni) campumn."

Ibnu Al Mundzir meriuraytkan darinya mengenai firman-Nya

i|6;f (rninuman yong berconpw dengw air yutg sangat
putas), ia berkata "Makanan mereka dicamprn dengan air yang
sangatpanas."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayafkan dari Ibnu
N{as'u4 ia berkara "Tidak akan mencapai tengah hari pada trari
Kiamat hingga mereka tidrn siang dan mereka juga tidur siang, yaittr
ahli surga dan ahli neraka" Kemudian ia membacakan ayat 'ot,l
g:A if iry (Kemudian sesunggrihnya tempat istirabat mereka
be,nr-benar ke neraka Jahim).

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, iigi-IsUWfA(Kuena
sesurguhnya mereka nendryti bqak-bapak mereka dalam
kcadan sesat), ia berkata, *(Yakni) 

iifltiT 93.5 (mendapati bapak-
bapak merckq ne,lrek moyang mercka).-
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v$i C ti;V't+;@ ;;iir'#,A 6:"t) ;nJ

@ ir.*i A rt"u{;;@ r9gr; iT:i cW@ #'
v tV b,tt @'#il| dlaKEr @ i+jt[,'c d &'fi
bil -tt e 5V* @'t ;$( 6Af @ -t-ufi

@l 6rlfi rls1 -*j,: *tfilst @r+ #,!tji6 + @
,fi$i@,ilvif 

v", #r @'or $ ;,i Si U:r Q
dyU @'ryit iatji;i @ V eLJ6 @,Ai c
Vri*U @i;g{.Ku @ 5;t'6{t'ss, il.4-r;

,.i,-!, @'ojq y t ilz,,. Jrt @D *; *tf#fnO.;!
VLII@ r.tii O:,;jG q A WiJ6 @ -bJz,6j Kfr
@ E*[; "i JY$t! aYJ6;@ aFrV ( 

&fr;e 
(S +

A &6r,t @F * *, iffii @,q.fi)i c 4 6 tr;
l;j tiY,E;6 Afi;i -,i ,Vji A €JOI-i,:i-Xtf Gill
er GD'u*gf Afrfr -,6, 

oL oj.*l 7S v SSt sfu,,sS
ul,"g:St ei'j;i3 @D bi$_ i,^frJ6j@ +4,:is, 6-rt
'"t;:^{, @ afl tgtt ? 6i OL@ +-,'ii i 6;i $K
@ ;*lt i/'rL:' @ a,rgrg & Ki; @ * A*,
;sis.j @ <#i i,6,tr &,Cf @ 5o;!$ ei,qif
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q:"o*;l &3 r& KA;@ <r+Zr i'nq {,:",\,

-U44;i?)tr'?*. siiji
$Sesungguhnya Nah telah menyera Kami; moka sesungguhnya

sebaik-boih yang mcrperkenanhan (adalah Kami).Dan Kami telah
mcnyelamatkannya dan pengihutnya dad bencana yang besanDan

Kami jadikan anah cucunya orangetong yang mclanjutkan
keturunan-Dan Kani abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di

kalangan orang4rung yang datang kemadian;, Kesejahteraan
dilimpahkan atas Nuh di seluruh alanl'sesungguhnya demikianlah

Kami mcmberihut bahsan kepana orang4rtangyang berbuat
baihSesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kani

. yang beriman Kemudiai Kamitenggelamhan orang-orang yang
lain.Dan seswtggahnya lbrahim benar-benar termasuk

golongannya (Nah).(Ingatkh) ketiha ia datang kepada Tuahannya
dengan hatiyang suci(Ingatlah) hetiha ia berhata kepada bapaknya

dan kaunnyo,'Apohah yang katna sembah itu?Apakah kamu
menghendahi sqembahan-sesembahan selain Allah dengan jalan
berbohong?Maha qakah anggqputmil terhadap Tuhan setnesta

alam?'Lalu ia nenundang sekalipandmg ke bktang-
bintang.Kemudian ia berkalar'Sesungguhnya ahu sakit'Lalu

mereka berpaling doripodanya dengan membelakang.Kemudian ia
pergi dengan diam4iottkqoda berhala-berhala mcreka; lalu ia

berhata, 'Apakth kamutid& nakan?Mengapa kamu tidak
mcnj awab?'Lalu dihodopinya berhola-berhala itu sanbil

mcmukulnya dengon tangon kanannya (dengan huat).Kemudian

kaumnya datang kqodanya dengan bergegos.Ibrahim berkata,

'Apahah kama menyembah pattatgpatung yang kamu pahot
itu?Padahal Allah-lah yang nunciptokon kamu dan apa yang kamu
perbuat itu'Mereha berkatar'Dirikanlah suatu banganon untuk
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(membakar) Ibrahim; lalu lenryarkanlah dia ke dalam apiydng

menyala-nyala itu'Mereka hendak melahukan tipu mwlihat

kepadanya, maka Kami jadikan rmereka orung-orang yang hinaDan

Ibrahim berhata, 'sesangguhnya ahu pergi menghadap kepada

Tuhanhu, dan Dia ahan numberipetuniuh hepadakuYa Tuhanhu

anugerahkanlah kepadaku (seorang onak) yang termasuh orang-

orang yang shatih.'Maka Kart beri dia kabu gembira dengan

seotang anak yang amat sabar.Maka tatkala anak itu sampai (pada

umur sanggup) berusaha bersarma-saru lbrahim, Ibtahim berkata,
,Hai anakku! sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa

ahu mcnyembelihmu Makafihirkanlah apa pendapatmu!' Ia

menjawab,' Hai bapahhu, ketiakanlah apa yang diperintahkan

kepadamu; insyaAllah k -y akan mendapafiku termosuk ofang-

orang yang sabar.'Tathala keduanya telah berserah diri dan

Ibrahim mcmbaringkan anahnya atos pelipis (nya), (nyatalah

hesabaran keduanya).Dan Kami panggillah dia,' Hai

Ibrahfu+sesungguhnya kamu telah membenarhan mimpi itu'
sesungguhnya demikianlah Kami mcmberi balasan hepada orang-

orang yang berbuat baiksesungguhnya ini benar-benor suatu uiian

yang nyataDan Kamitebw anak itu dengan dengan seekot

sembelihan yang besanKami abadihan untuk rbrahim itu (puiian

yang baih) di halangan orungarungyang datang kemudian,(yaitu):

' Kes ej ahteraan dilimp ah han atos Ifu ahbn'D emihianlah Kami

memberi balasan kepada orangotang yang berbuat

baihses ungguhnya ia termosuh hamba'hamba Kami yang

berhtun Dan Kami beri dia habar gembira dengan (kelahiran)

Ishaq, seorang nabiyang termssuk ofang-orang yang shalih.Kami

timpahhan keberkatan atasnya dan atos Ishaq. Dan di antara anak

cucunya adayang berhuat baih dan ada (pula) yang rlalim
terhadap dirinya sendirt dengan nyata."

(Qs. Ash-Shaaffaat [3fl: 75-113)
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Setelatr Allah S menyebutkan batrwa Allah telah menguhrs

para pemberi peringatan k€pada umat-unat terdahulq selariutnya

Atlah menyebutkan rincian sebagian dari yang tadi disebutkan secara

global. Allah berfirmao, A63{iii (Sesunggubtya Nuh telah

menyeru Kami). Laan di sini sebagai tumpuan partikel sumpah,

demikian juga laam pzdrl firman-Nya: 'rti*S 
# (maka

sesungguhnya sebaik-baik yang merperkenankan (adalah Kami)),

yakni: t ;;r't ti.,nt'FrcJs (maka sesungguhnya sebaik-baik yang

merperkenankan adalah Kami). tvlaksudnya, bahwa N rh berdoa

kepada Tuhannya memohonkan adzarb untuk kaumnya karena mereka

mendurhakainya. Lalu Allah memperkenankan doanya dan

membinasakan kaumnya dengan banjir besar. Jadi senran di sini

adalatr seruan doa kepada Allah dan permohonan tolong kepada-Nya,

seperti firman-Nya gtgplt#t6'fi:F tiJi;'ro Tuhanht,

janganlah Englrau birkm seor(mg pun diantara orang-orang kafir

itu tinggal di atas btmri." (Qs. Nuuh p1!: 26), dan firman-Nyq 41

;;rE 3. ji*'bahu,asorrya afu ini adatah orang yang dikalal*an" oleh

sebab itu tolonglah (ahi." (Qs. Al Qamar [54]: l0). Al Kisa'i

berkata, "Yakni t:E'd't tl'it ?itlt (-aka sesrurgguhnya sebaik-baik

yang merperkenankan (doa)nya adalah Kami)."

#, 6i( a dnl 1;*; (Dan Komi tetah

menyelamatlrannya dot pengihttnya dori bencana yang besar). Yang

dimaksud dengan tiil aAafan )* Jrl (pengikut agamanya), yaitu

orang-orang yang beriman tersamanyar jumlah mereka delapan puluh

orang. Dan yang dimaksud dengan #t ;$ri Tbencana yang besar)

ini adalatt penenggelaman Pendapat lain menyebutkar5 bahwa

maksudnya adalah pendustaan kaumnya terhadapnya dan berbagai

penganiayaan yang mereka lakukan terhadapnya
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-o[rp1']lli;i$g.J (Dan Kami iaditran anak cucunya orang-

orang yang melanjutkan keturunan). Yakni hanya keturunannya tanpa

yang lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh dhamir fashl rm.

Demikian ini, karena Allah membinasakan orang-orang kafir karena

doanya itu dan tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Sedangkan

orang-orang yang bersamanya di dalam batrtera itu dari kalangan

orang-orang yang beriman, al<hirnya mereka sqmuanya mati,

sebagaimana yang telah dikatakan, dan tidak ada yang tersisa kecuali

anak-anakNuh.

Sa'id bin Al Musayyab berkat4 "Anak Nuh ada tiga" dan

manusia semuanya dari keturunan Nuh. Yaitu: Saam, bapaknya

bangsa Arab, Persia, Romawi, Yatrudi dan Nashrani; Haam, bapakirya

bangsa kulit putih di belahan timur hingga barat, yaitu Sind, India,

Naub, Zarrj, Habasyah, Qibht, Barbar dan lain-lain; serta Yafits,

bapaknya bangsa Sahaqib, Tark, Khar4 Yajuj, Ma'juj dan lain-lain. "

Pendapat lain menyebutkan, bahwa orang-orang yang bersama

Nuh memiliki keturunan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman-

Nya: 4f 't${'r3-$*{laitu) anak cucu dari orang-orang yang

Kami bauta bersama-sama Nuh." (Qs. Al Israa' llTl: 3), dan flrman-

Nv 9: t fi:i3:" & w r* J *;,11; 
"{ij 

t1, A^"qt c :ti.
'il) 4t:iLV.t!:::,:oifirmankan, 'Hai Nuh, turunlah dengan selamat

sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-

umat (yang mulonin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada

(pula) umat-umat yang Karni beri kcsenangan pada mereka (dalam

kehidupan dunia), lcemudian mereka alwn drtimpa adzab yang pedih

dari Kami'." (Qs. Huud [11]: a8). Berdasarkan ini, maka makaa W
'q51Y)l';lit;i lOan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang

melanjutlran keturunan) adalah anak cucu Nuh dan anak cucu orang-

orang yang bersamanya di dalam bahtera Nuh, tidak termasuk anak

cucu orang-orang kafir, karena Allah menenggelamkan semua orang

kafir sehingga tidak ada lagi ketunrnan mereka.
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'u;$ia*Kj; (Dan Kami abadilcan untuk Nuh itu (pujian

yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kcmudian), yakni
dikalangan umat-umat yang datang setelah Nuh hingga Hari Kiamat.

Yang diabadikan itu adalah firman-Nya, dtyt|7 (Keseiahteraan

dilimpahlcan atas Nuh). Yakni: Kami abadikan perkataan ini seperti

itu dan ketinggiaannya di atas cerita ini. itt-:.Jt adalah pujian yang baik,
yakni: mereka memujinya dengan pujian yang baik, mendoakannya

dan memohonkan rahmat untuknya. Az-Zajjaj berkata, "(Yakni) Kami
abadikan untuknya pujian yang baik hingga Hari Kiamat. Pujian itu
adalalr firman-Nya: de'N (Kesejahteraan dilimpahkan atas

Nuh)."

Al Kisa'i berkata, "Ada dua kemungkinan tentang marfu'-nya
lafazh',-77;

pertama: ? ,* iX, idl- Ut'}l C * ulii @an Kami
abadikan untuknya di kalangan orang-orang yang datang kemudian

untuk dikatakan: Kesejahteraan ditimpatrkan atas Nuh).

Kedua: Maknanya adalah: * #ji @an Kami abadikan

nntuknya), selesai kalimatrya di sini, lalu dimulai lagi: i.bili("
(Kesejatrteraan dilimpahkan atas Nuh), yakni: keselamtan daginya dari

dikesan buruk di kalangan orang-orang yang datang kemudian."

Al Mubarrad berkata, o'Yakni: Kami abadikan untuknya

kalimat ini. Yakni mereka mengucapkan salam kepadanya dan

mendoakannya. Dan itu termasuk perkataan yang diceritakan, seperti

firman-Nya, ($$11;:,*1t i adotah) satu surah yang Kami trurunkan)'
(Qs. An-Nuur p\: l).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ljlt' mengandung makna
r.ii3 lfami katakan). Orang-orang Kufah mengatakan, bahwa kalimat

i+idfAd'etii" (Keseiahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh

alam) berada pada posisi nashab sebagai maf'ul&f karena

mengandung makna r:i3 6fa-i katakan). Al Kisa'i berkata, "Dalam

542 TAFSIR FATHUL QADIR



qfua'ah Ibnu Mas'ud: 611i, dengan nashab karena Ul;1, yatnit * Gg?

t* Ltf Ganri abadikan untuknya pujian yang baik)."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan
'u,r$( (orang-orang yang daang kemudian) adalah umat Muhammad

S- Dan kalimat i.*};JlA (di seluruh alam) terkait dengan apa yang

terkait dengan jaar dan majrur yang stafusnya sebagai Htabar, yutrt

d'e (atus Nuh), yakni: kesejatrteraan yang kbp, atau:

berkesinambungan, atau: terus menerus atas Nuh di seluruh alarn dari

kalangan malaikat, jin dan manusia. Ini menunjukkan tidak

di}fiususkannya itu pada umat Muhammad $ sebagaimana pendapat

tadi.

'q*5l41$Kq (Sesungguhnva demikianlah Kami

memberilmn balasan kcpada orang-orang yang berbuat bark).

Kalimat ini sebagai alasan untuk yang sebelumnya tentang

6i6uliakannya Nuh dengan diperkenankannya doanya dan

diabadikannya pujian dari Allah tmiuknya dan berlanjutnya

keturunannya. Yakni: Sesungguhnya demikianlatt Kami memberikan

balasan kepada orang-orang y^ng baik dalam perkataan dan

perbuatannya yang benar-benar mendalam pada kebaikan drn dikenal

demikian. Koaf padakafazh &jKuAAunna'r untuk mashdo yarrg

dibuang, yakni: lpt 433'erj+ @alasanyang seperti balasan itu).

't9fil*U:ll, (Sesunggututya dia termasuk di antara

hamba-homba Kami yang berimatt). ln penjelasan rmtuk statusnya

yaug dinyatakan tennasuk orang-orang yang berbuat baih'dan sebagai

alasan bahwa ia adalah seorang harnba yang beriman lagi ikhlas

kepadaAllah.

t;Sii G57 (Kemudian Kami tenggelamkan ormg-orsng

yang lain), yakni orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allatl

dan tidak membenarkan Nuh.
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Kemudian Allah & menyebutkan kisatr Ibrahim dan

menerangkan bahwa ia termastrk golongan Nuh. Allah berfirman,

*li -*;r 5V (Dan sesungguhnya lbrahim benar-benar

terrnasuk golongannya (Nuh)), yakni tennasuk pemeluk agamanyar

termasuk yang mendukungnya dan menyepakatinya dalqm mengajak

manusia kepada Allah, kepada pengesaan-Nya dan beriman kepada-

Nya. Mujahid berkata, "Yakni mengikuti jalan dan sunnahnya." Al
Asma'i berkata, "li.ltJl adalah 'rt i\1@embantu), yaitu diambil dari

kata 7 t, yaitu kayu kecil yang dinyalakan dengan kayu besar hingga

menyala." Al Farra' berkata, "Maknanya, '@l"f # W :y'o| (O*,
sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya

Muhammad). Jadi haa' pada 454 adalatr Muhammad $." Demikian

jrga yang dikatakan oleh Al Kalbi. Pendapat ini lemah dan

menyelisihi konteksnya.

Zharf padafirman-Ny q ##|ii'ii iy (Qngarlah) tretitca ia

dotang lrepada Tuahanrrya dengan hati yang suc) beruda pada posisi

nashabkarcnafi'l yangdibuang, yakni: /il lingaUah). Ada jugayang

mengatakan, bahwa manshub-nya itu karena hJlr mengandung

makna \6St (mengikuti). Abu Hayyan berkata, "Ini tidak boleh,

karena ada pemisah lain di antara 'amil dan ma'mul, yaitu !*lil."
Yang lebih tepa! bahwa loatn ibtida' menghalangi 'amal yarrg

setelalrnya terhadap yang sebelumnya

fopr +ii' Outi yang suci) adalah hati yang bersih dari syirik

dan keraguan. Pendapat lain menyebutkan, batrwa itu adalah yang

loyal terhadap Allah pada ciptaan-Nya. Ada juga yang berpendapat,

batrwa itu adalah yang mengetahui bahwa Allah adalah benar, bahwa

Kiamat pasti terjadi, dan bahwa Allah akan membangkitkan kembali

orang-orang yang telatr mati dari kubur mereka.
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Makna kedatangannya kepada Tuhannya ada dua

kemungkinan. Pertama: ketika diseru untuk mengesakan-Nya dan

menaati-Nyu Kedua: ketika dilempar ke neraka.

Firman-Nyq 5:#f,Y.4jiylJg !l (\nsatlah) kctika ia
berkata kcpada bapalmya dan laumnya, 'Apakah yarrg komt semfuh

itu?). Ini sebagai badot dari redaksi yang pertama (yang

sebelumnya), atau sebagai zharf untuk #, ataa zhof rmfirk ;q.
Maknarya: ketika ia mengatakan kepada ayahnyq Aa:zat, dan

kaumnya dari kalangan orang-orang kafir: b|# ,,t ttt (Apa yang

kalian sembatr itu?).

"t*; ;tt 
'Ai'41q (Apakah kamu menghendaki

sesembahan-sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong?).

Manshub-ryu (i! karena sebagai maf'ul liajlih, dan manshub-nya
€d);u,arcna sebagai mafut';ti-$. Perkiraannya: $r o.5i itgeUl 't :Lil
.il3p (apuk h kalian menghendaki sesembahan-sese,mbahan selain

Allatr dengan jatan berbohong?), dar- 'ait sebagai zhaf rmtlrtk'b;$,
didahulukannya hal-hal ini daripada f il-nya adalah untuk

memfokuskan perhatian Pendapat lain menyebutkan,

bahwa manshub-nyu (i1 karena karena sebagai mafutbih-ny" iti$,
sementara '{)):, sebagat badot darinya, meqiadil<aonya sebagai &i;i
itu sendiri sebagai mubalaghah (menunjukkan saogat). Ini lebih

mengena daripada yang pertama Pendapat lain menyebutkan, bahwa

manshub-nyu (il karena sebagai haal $etsangan kondisi) dari fa'il
'bii, yakni: ',r.3.J14.t tt:L,f (Apakah kalian menghendaki

sesembatran-sesembahan dengan berbohong?) atau *Le23t (dengan

cara berbohong?). Al Mubarrad berkata, "Aili adalah kebohongan

yang paling burulq yaitu yang tidak tetap dan kacaL Dari pengertian

ini ada ungkapan: }i\l ilg, LSi*it(bumi mengguncang mereka)."

i+l{tsifls$ (Mata apatcah anggapanmu terhodop Tuhan

semesta alam?), yakni anggapan kalian terhadapNya apabila kalian
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berjumpa dengan-Nya padalral kalian telatr menyembatr selain-Nya?

Dan menurut kalian, apa yang akan dilalarkan-Nya kepada kalian? Ini

adalatr peringatan seperti firman-Ny aJ.i4ii i{S'{;*'apakah yang

telah memperdayalcan kamu (berbuat &trhaka) terhadap Tuhanmu

Yang Maha Pemurah." (Qs. Al Infithaar [82]: 6). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya: Apa yang kalian duga tentang Allalt

sehingga kalian memperselortukan-Nya dengan selain-Nya?

21[4LJu6@-rAiA',:E'fr (Lalu ia memandang setrali

pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, 'sesungguhnya

aku sakit. ). Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, bahwa

mereka mempraktekkan ilmu perbintangan, maka Ibrahim pun

memperlakukan mereka dengan itu agar mereka tidak

mengingkarinya. Demikian ini, karena ia hendak memperdayai

mereka pada berhala-berhala mereka untuk memastikan hujjah kepada

mereka batrwa berhala-berhala ittr tidak layak disembah. Besok

harinya adalatr hari raya mereka dimana mereka semtn keluar ke

tempat perayaan, dan ia hendak mangkir dari mereka, katena itu ia
beralasan sakit. Demikian ini, karena mereka mengharuskannya turut

serta keluar bersama mereka menunju tempat peray.um merek4 maka

ia pun melihat kepada bintang-bintang dengan meperlihatkan kepada

mereka bahwa ia cukup beralasan kepada mereka mengenai

perihalnya. Yaitu tatkala ia melihat kepada bintang-bintang itu, ia
berkata, 'sesungguhnya aku sakit.' Yalmi akan sakit."

Al Hasan berkata, "Ketika mereka mengharuskannya untuk

keluar bersama mereka, maka Ibratrim pun berfikir tentang apa yang

akan dilakukan. Jadi maknanya berdasarkan ini, bahwa ia melihat

pandangan yang terbersit untukny a q$ 'u U '{4 u), lalu ia pun tatru

bahwa segala sesuatu adalah sakit."

U ;\31t6 (Kemudian ia berkata, 'sesungguhnya aht sakit.).

et fnaiit dan Al Mubarrad berkata, "Dikatakan bagi seseorang yang
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tengali memikirkan tentang sesuatu yang hendak direncanak tmrrya: fi
l.r9al)t C (ia tengah mencari cara)." Suatu pendapat menyebutkan,

bahwa waktu dimana kaumnya mengajaknya keluar adalah saat yang

biasanya terjadi demam. Adh-Dhahhak berkata, "Makqa "#;L
(sesungguhnya aht saht)adatah q*lt';* ir"u" (aku akan merisakan

sakitnya mati), karena orang yang telah ditetapkan kematian padanya

maka biasanya ia sakit kemudian mati. Ini hanyalah permainan kata,

seperti halnya ketika ia mengatakan kepada sang raja saat ia

menanyaka tentang Sarah, 'Dia saudara perempuanku.' Yakni saudara

seagama."

Sa'id bin Jubair berkata, "Ia mengisyaratkan kepada mereka

penyakit menular, yaitu wabah, maka mereka menghindar dari itu.

Karena itulah Allah menyebutkan: {ry$A6}S (Lalu mereka

berpaling daripadanya dengan membelakang), yatari

meninggalkannya dan mereka pun pergi karena takut terhrlari."

,rAt;SyU (Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada

b e r h al a - b er h al a-m e r e ka). Dik atakaa $yy - 6yt -:t* -:{s apabila

condong. Dari pengertian ini ada ungkapan: iylb*, vatruri',y.v"e-)b

(alan bengkok). Contohnya ungkapan seorang penyair:

u;,\t'Lfi 6 e'Wl;rt- quJlr';.j u e'#
*Lalu ia menampakkan kemanisan kcpadamu dari uiung lisan,

padohal ia menyelinap darimu sebagaimana menyelinapnya

srigala.

As-Suddi berkat4 "(Yakni) $rl(j,t (pergi kepada berhala-

berhala itu)." Abu Malik berkata "(Yakni) iflt'rre (mendatangi

berhala-berhala itu)." Al Kalbi berkata "(Yalmi) e:Lb'Fl
(mendatangi berhala-berhala itu)." Maknanya saling mendekati.

frjtY,*i'liS Qalu ia berkata, 'Apakah kamu tidak matran?),

yakni: lalu Ibrahim berkata kepada berhala-berhala yang didatanginya
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itu sebagai cemoohan dan olokan, *Apakah kalian tidak memakan

makanan yang mereka buatkan untuk kalian?" Ia berbicara kepada

berhala-berhala itu seperti berbicara kepada yang berakal, karena

mereka (kaumnya) menganggap berhala-berhala itrr demikian.

Demikian juga perkataanny", itlli{{3V (Mengapa lcamu

tidak menjautab?), karcna ia berbicara kepada berhala-berhala itu

seperti berbicara kepada yang berakal. Pertanyaan ini sebagai

kecaman terhadap mereka (kaumnya), karena mereka telah

mengetahui batrwa berhala-berhala itu hanyal benda-benda yang tidak

dapat berbicara. 
.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa mereka meninggalkan

makanan di dekat berhala-berhala mereka untuk berlabarruk
(mencari berkah) melalui berhala-berhala itu, dan untuk mereka

makan ketika mereka kembali dari perayaan mereka. Ada juga yang

berpendapat, bahwa mereka msninggalkan makanan itu sebagi

sesajen. Ada juga yang mengatakan, bahwa Ibrahim menyodorkan

makanan kepada berhala-berhala itu sebagai olokan.

*Uf;lr*U (Lalu dihadapinya berhala-berhala itu

iambil memuhtlnya dengan tangan kananrrya (dengan fuat)), yakni:

4U6:* tgfl i#, i"1(hlu ia condong kepada berhala-berhala itu

sambil memukulnya dengan pukulan yang kuat). Jadi manshub-nya
(fi sebagu mashdar yang menegaskanfi'l yang dibuang, atau sebagai

mashdar U* Ai karena bermakna.-r.p (memukul).

Al Wahidi berkata, "Para mufassir mengatakan, batrwa yang

dimaksud dengan tangan kanannya adlaah memukul berhala-berhala

itu dengan itu." As-Suddi berkata, "Yakni dengan kuat, karena tangan

kanan (biasanya) merupakan tangan yang paling kuat," Al Fara' dan

Tsa'lab berkata, "Yakni ,fi\g* (memukulnya dengan kuat), karena

j+Jr aaAan 33.iir 6et*t n1.'Adh-Dhahhak dan Ar-Rabi' bin Anas

berkata, "Yang dimaksud dengan tr4lt adalatl sumpah yang
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disumpahkannya ketika ia mengatakan, KS53'"4'i $Ej"oemi
Allah, sesungguhnya aht akan melahiran tipu daya terhadap

berhala-berhalamu;' (Qs. Al Anbiyaa l2tl: 57).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

jlrJl di sini adalah keadilan, sebagaimana pada firman-Ny u, $ii $
q"{u,lalf,;{@ +-rIV' .f1,!'seandatuya dia (Muhammad)

mengadalran sebagian perkataan atas (nama) Kami, Niscoya benar-

benar Kami pegang dia pada tangan konanrtya." (Qs. Al Haaqqah

169l: 44-45), yakni dengan aal. 'g$t adalah kiasan tentang adil,

sebagaimana iu.lr sebagai kiasan tentang kejatratan. Pendapat yang

paling mendekati kebenaran adalatr pendapat yang pertama.

*;*fg* (Kemudian lcaumnya datang kepadanya dengan

bergegas), yakni: Para penyembatr berhala itu datang kepadanya

dengan bergegas ketika mereka mengetahui apa yang ditalcukannya

terhadap berhala-berhala itu. Latazh d1;- @r"go" bergegas) berada

pada posisi nashab sebagai haat (keterangan kondisi) dari fa'ilti;ll
(dot ang) [yakni kaumnya].

Jumhur membacany u, 'oh derganfothah pada !dd', fui 4t.
oi3-- yang artinya melompltrdengan gepat. Harrnzah membacanya

dengan dhammah pada yaa' lttj,$, d*i bl -\l,yakni *).11 e. 1)lt
(masuk ke dalaur usungan), atau membawa yang lairurya dengan

usungan. Al Asma'i berkata" "',h$ Al yakni aku membawa unta itu

agar melompat.' Ada juga yang mengatakan, bahwa keduanya 13j
a^ &;'t adalah dua macam logat. Dikatakan iflt o: aan !y\ \il
(orang-orang yang melompat dengan cepat), lr":r,lt€ a* ioJiil
d#t (menyerahkan pengantin). Demikian yang diceritakan dari Al
Khalit. An-Nuhas berkata, batrwa Abu Hatim menyatakan, bahwa ini
tidak dikenal di dalam bahasa, yalari: Ultr, a"ngan dhammah pada

yaa'. Namun sejumlah ulama mengetatruinya, termasuk Al Farra', dan
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menyerupakannya dengan r:ngkapan:',P11 Ot'*l, yakni menjadikan

kendaraan itu ke sana.

-A1 Mubarrad berkata, "U!t adalah U;i1ll ftecepatan) )' Az-
Zajjaj berkata, "U$l adalatr lompatan pertama burung unta." Qatadah
dan As-Suddi mengatakan, batrwa makna itSiadalahSt l@erjalan).
Adh-Dhahhak berkata, bahwa maknanya 39,:;. (berlari kecil). Yatrya

bin .Salam berkata, bahwa maknanya menggeram karena maratr.

Mujahid berkata, "Maknnya '0jl3J-,yakni berjalan dengan sombong."
Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya berjalan dan melompat,

yakni kadang berjalan dan kadang melompat. Yang lebih tepat adalah

menafsirkan 'ijr; a"ne* S*;;- (bergegas). Ini dibaca jrya: bj1,
dalam bentuk bina' lil maf'ul. Dan dibaca juga: ttit, seperti ',tiy
Ats-Tsa'labi menceritakan dari Al Hasan, Mujahid dan Ibnu As-
Sumafr', batrwa mereka membacanya: $3i, dengan raa' tarrpa titk,
yaitu berlari antara berjalan dan melompat.

ir;:41Y-bri*lJ| Qbrahim berlata, 'Apakah kamu

menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?). Ketika mereka

mengingkari perbuatan Ibratrim terhadap berhala-berhala itu, Ibrahim
pun mengemukakan bukti yang menunjukkan rusaknya penyembatran

terhadap berhala-berhala itu. Ibrahim berkata untuk mengecam dan

mengingkari mereka, itj-216i':$J (Apakah kamu menyembah

patung-patung yang lmmu pahat itu?), yakni: apakatr kalian
menyembah berhala-berhala yang kalian pahat sendiri? t..j.lt adalah

ttptS y*,Jt (memahat dan merauQ. Gti -1-l* -laifr artinya 6fi
(merautrya) . bv,3lt artinya fu.glr lrautam).

Kalimat i,j365:K1i8t (padahat Auah-tah yans
menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu) berada pada posisi
nashab sebagai haal (keterungan kondisi) den fa'il|oyl#i, dan u pada

kalimat irl::'Y3 (dan apa yang lwnu perbuat it| adatah maushul,
yakni: g3.rlr ;ib fi,i-A '{$ Utt (dan menciptakan apa-apa yang
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kalian buat 
- 

secara umum), termilsuk juga" tentunya . berhala-berhala

yang kalian pahat. Jadi makna 3;iir ldari 'rtfi-il di sini adalah

pembentukan, pemahatan dan serupanya. Bisa juga sebagu mashdar,

yakni: €e iyVS $ge (menciptakan kalian dan menciptakan

perbuatan kalian). Bisa juga sebagai isti/ham (partikel tanya), dan

makna isti/ham ini sebagai kecaman dan celaan, yakni: 6i;Js ,? ttlS

(dan apa yang kalian lakukan?). Bisa juga sebagai penafi (yang

meniadakan), yakni: batrwa perbuatan itu sebenarnya bukan perbuatan

kalian, karena kalian tidak melakukan apa-apa. Pengarang Al Kasysyaf
telatr berpanjang lebar duh* menyanggah pendapat yang mengatakan

bahwa irrr mashdar, namun tidak ada gurumnya. Menetapkannya

sebagai maushul lebih sesuai dengan posisi dan konteksnya.

4i C,AGfr* A'rjrilflG (Mereka berkata, 'Dirikanlah suatu

bangunan untuk (membakar) Ibrahim; lalu lemparkanlah dia ke

dalam api yang menyala-nyala rtu.). Ini kalimat permulaan sebagai

jawaban atas pertanyaSn yang diperkirakan seperti kalimat yang

sebelumnya. Mereka mengatakan ini ketika mereka tidak dapat

menjawab hujjatr yang jelas yang dikemukakan oleh Ibratrim, lalu
mereka bennusyawarah di antara sesama mereka dan akhirnya mereka

sepakat untuk membuatkan suatu bangunan dari bebatuan, lalu diisi
dengan kayu bakar, lalu dinyalakan, kemudian mereka melemparkan

Ibrahim ke dalamnya. #.lJ adalah ,6)itir-9,!r.36t (api yang

menyala-nyala). Az-Zajjaj berkata, "setiap api yang sahng bertumpuk
disebut "69.' Laampada kata x:IJ sebagai pengganti mudhaf ilaih,
yatari: 9(iJr Ut Fvh d tai dalam nyala kobaran api bangunan

tersebut).

Kemudian, ketika mereka melemparkannya ke dalam kobaran

api tersebut, Allah menyelamatkannya dari api tesebut dan

menjadikannya dingin dan keselarnatan baginya, dan itulah makna

firman-Nya, -d$li 
tra"A$+V'tt @rreka hendak melakukan

tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadilwn mereka orang-orang
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yang hina>. f$ir adalah fia;r3f;ir ltipu daya dan muslihat). Yatcni:

mereka berdaya upaya untuk membinasakannya, namun Allah
menjadikan mereka sebagai orang-orang rendatran dan kalah. Karena

dengan begitu tegaklah hujjatr atas mereka yang tidak mampu mereka

sanggah dan tidak dapat mereka tentang. Karena api yang membara

sangat besar lagi bertumpuk-tumpuk kobarannya itu, ketika setelatr

dilemparkannya Ibrahim ke dalamnya, malah api itu menjadi dingin
dan keselamatan bagi Ibrahim, dan tidak berpengaruh sedikit pun

terhadapnya, maka ini menjadi hujjah yang dapat difaharni oleh setiap

orang yang berakal, dan orang yang mengingkari akan menjadi hina
dan gugurlah alasannya dengan sangat telak. Matra Suci Tuhan yang

telah menjadikan cobaan-cobaan bagi orang-orang yang menyeru

manusia kepada agama-Nya. sebagai anugerah, dan mengantarkan

kepada mereka kebaikan yang terlatrir dari sesuatu yang bentuknya
sebagai bencana.

Setelatr peristiwa ini berlalu dan kebenaran pun telah tampak

bagi setiap yang melihatnyq serta telatr jelas huijatr Allah bagi
Ibrahim, telah nyata bukti-bukti kenabiannya dan telatr menyeruak

cahaya-cahaya mukjizatny4 jj Jy-,i2t! jl,J6, (Ibrahim berkata,
'Sesqngguhnya aht perg, menghadop kepada Tuhan$u), yakni hijratr
dari negeri kaumku yang melakukan perbuatan-perbuatan itu karena

fanatik terhadap berhala-berhala tersebut, kufur terhadap Allah dan

mendustakan para rasul-Nyq ke tempat yang Allatr perintahkan

kepadaku agar aku hijratr ke sanq atau ke tempat dimana aku bisa

tenteram menyembabNya. 9-1p (dan Dia akan memberi petunjuk
kepadaht), yakni: akan menunjukiku ke tempat yang aku

diperintahkan pergi ke sana, atau kepada maksudku.

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa Allah &
memerintahkannya agar pergi ke Syaur. Penjelasan tenang ini telatr

dipaparkan secara garnlang di dalam surah Al Kahfi.
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Muqatil berkata, "Ketika Ibrahim sampai di tanatr suci, ia

memohon anak kepada Tuhannya. Ia pun berdoa, ';*ai iJ;56
(Ya Tuhanht, anugerahkanlah kepadalu (seorang anak) yang

termasuk orang-orang yang shalih), yakni seorang anak yang shalih,

yang termasuk orang-orang yang shalih, yqlg membantuk dalam

menaati-Mu, dan menenangkanku di dalam keterasingan." Demikian

juga yang dikatakan oleh para mufassir. Mereka beralasan, bahwa

makna fuir (penganugerahkan) tdari 6l lebih kuat pada anak,

sehingga ketika disebutkan secara mutlak maka diartikan demikian,

tapi bila diungkapan dengan batasan, maka diartikan dengan

batasannya, sebagaimana pada firman-Nya,'t*;6fi::ai[.it
(;|'Dm Kami telah menganugerahlcan kepadanya sebagian rahmat

Kami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi." (Qs. Maryam

[19]: 53). Walaupun ini tidak dipastikan sebagai permohonan

memperoleh ffi*, maka finnan-Nya, ,+,g,A* (Maka Kami

beri dia lrnbar gembira dengan seorang anak yang amat sabar)

menunjukkan bahwa tidak lain yang dimaksud oleh ucapannya: ,5-)
';gAi Arl. q" Tuhanht, anugerahkanlah kepadafu (seorang anak)

yang termasuk orang-ordng yang shalih) adalah anak. Makna $
(amat sabar), yakni menjadi seorang yang sangat sabar ketika

dewasanya

Jadi seirkan-akan Allatr menyampaikan berita gembira tentang

berlanjutrya anak itu hingga dewasa dan menjadi seorang yang sangat

sabar, karena anak kecil tidak disifati dengan li7ir 6esaUann). Az-

Zajjaj berkata, "Kabar gembira ini menunjukkan bahwa Ibrahim

mendapat kabar gembiran tentang seorang anak lakiJaki, dan anak itu

akan hidup hingga mencapai usia yang bisa disifati dengan li7ir
(kesabaran)."

jAiA'lW (Maka tatkala anak rtu sampai (pado utnur

sanggup) berusaha bersama-sama lbrahim). Pada redaksi ini ada kata

yang dibuang sebagaimana yang tersirat dari adanya faa' yang
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sempurna di sini. Perkiraannya: Lalu Kami anugeralrkan anak

kepadanya, lalu anak itu tumbuh besar hingga mencapai usia yang

bisa berusatra bersama bapaknya dalam urusan-urusan dunianya.

Mujatrid berkata" * e6l'6'8ff (Maka tatkala anak itu
sampai (pada urnur sanggup) berusaha bersama-sama lbrahim),
yakni telah dewasa dan sangguh berusaha seperti usaha Ibratrim."

Muqatil berkata, "(Yakni) tatkala ia berjalan bbrsamanya." Al Farra'

berkata, "Saat itu, ia (anaknya Ibrahim) berusia tiga belas tahun." Al
Hasan berkata, "Yaitu berupayanya akalnya, dimana bisa ditegakkan

hujjah dengannya." Ibnu Zud berkat4 "Yaitu upaya dalam ibadah.'
Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya"adalah baligh.

6)i5 ti )ixi O €Jqii#-Xt1 ebrahim berkata, 'Hai

anakku! sesungguhnya aht melihat di dalam mimpi bahwa alat

menyembelihmu). Ibratrim mengatakan kepada anaknya ketika telah

mencapai kondisi tersebut, "Sesungguhnya aku melihat mimpi ini di
dalam tidurku." Muqatil berkata" "Ibratrim mimpi melihat itu selama

tiga malam berturut-turut." Qatadah berkata, *Mimpi para nabiadalah

benar. Apabila mereka melihat sesuatu, maka mereka

melaksanakannya."

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang siapa yang disembelih

itu? Apakah Ishaq ataukah Isma'il? Al Qurthubi berkata, "Mayoritas
mereka mengatakan, bahwa yang disembelihitu adalah Ishaq. Di
antara yang mengatakan ini adalah AI 'Abbas bin 'Abdul Muththalib
dan anaknyao 'Abdullah. Dan inilah riwayat yang shahih dari

'Abdullah bin Mas'ud." Ia juga meriwayatkannya dari Jabir, 'Ali bin
Abi Thalib, 'Abdullah bin 'Umar, dan 'Umar bin Ktraththab. Lebih
jauh ia mengatakan, "Itulah tujuh sahabat (yang berpendapat

demikian. Sementara dari kalangan tabi'in dan lainnya adalah:

'Alqamah, Asy-Sya'bi, Mujahi{ Sa'id bin Jubair, Ka'b Al Ahbar,

Qatadatr, Masruq, 'Ikrimatr, Al Qasim bin Ai Barzz.h, 'Atha', Muqatil,
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'Abdurrahman bin Sabith, Az-Ztrhlj', As-Suddi, 'Abdullatr bin Abi Al
Hudzail, dan Malik bin Anas. Mereka semua mengatakan, bahwa yang

disembelih itu adalah Ishaq. Dan demikian juga yang dikatakan oleh

kedua ahli kitab, yahudi dan nashrani. Pendapat ini dipilih oleh yang

lainnya, termasuk An-Nuhas, Ibnu Jarir Ath-Thabari dan lain-lain."

Selanjutnya ia mengatakan, "Yang lainnya mengatakan, bahwa

yang disembelih itu adatah Isma'il. Di antara yang mengatakan ini

adalatr Abu Hurairah, Abu Ath-Thufail,-'Amir bin Watsilah, dan

diriwayatkan juga dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas. Sementara dari

kalangan Tabi'in: Sa'id bin Al Musayyab, Asy-Sya'bi, Yusuf bin

Mahran, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas, Muhammad bin Ka'b Al

Qaraztri, Al Kalbi, dan 'Alqamah. Dan diriwayatkan dari Al Asma'i,

batrwa ia berkata, 'Aku tanyakan kepada Abu 'Amr bin Al 'Ala'
tentang yang disembelih itu, ia pun menjawab, 'Watrai Ashma'i,

dimana tersembunyinya akalmu? Kapan Ishaq pemah di Mekah?

Yang disembelih itu adalah lsma'il'."

Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab Tafsi*yq "Sejumlah

ahli ilu berpendapat, bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq." Lalu ia

menceritakan itu dari sejumlah salaf, sampai juga disebutkan dari

sebagian sahabat, namun tidak ada bukti daxi Al Kitab maupun As-

Sunnatr. Saya kira, bahwa itu hanya berupa berita dari ahli kitab, dan

dalam hal ini Muslim juga mengambilnya tanpa hujjah. Sementara

Kitabullah menjadi bukti yang menunjtrkkan bahwa yang disembelih

itu adalatr Isma'il, karena setelah menyebutkan kabar gembira tentang

anak yang sangat sabar, dan menyebutkan bahwa anak itu disembelih,

setelalr itu Allatr menyebutkan: 6+fiili4.*y,A55 (Dan

Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq, seorang nabi

yang termasuk orang-orang yang shalih).

Orang-orang yang mengatakan batrwa yang disembelih itu
adalah lshaq berdalih, bahwa Allah & telah mengabarkan kepada
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mereka dari Ibrahim ketika ia meninggalkan kaumnyq lalu ia hijrah
ke Syam bersama isteriny4 Sarah, dan keponakannyq Luth. Lalu ia
berkata, g-# oj 6y,i2t1iL gesuns9tthrrya aht pergi menghadap

lrepada Tuhanht, dan Dia akan memberi petunjuk lrepadah). Batrwa

ia berdoa dengan mengucapkan, iry;ai'n4,$? (Ya Tulwnhr,
anugerahkanlah kepadafu (seorang anak) yang termasuk orang-
orang yang shalih),lalu Allah Ta'ala berfirman, 1fr'.Y3;li;itS
3j3i 3r.tL ii G:;t ii pi 6i' Matra t@ t i tu lbr ah i m s u d ah m e nj auhtran

diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah,
Kami anugerahkan kcpadanya Ishah dan Ya'qub." (Qs. Maryam [19]:
49), dan karena Allah juga berfirman, Ser'rg:i{, (Dan Kami
tebus anak itu dengan dengan seekor sembelihanyong besar).

Lalu menyebutkan batrwa itu adalah yang sangat penyabar

yang telatr disampaikan berita gembiranya kepada Ibratrim, dan berita
gembira yang di sampaikan itu adalah Ishaq, karena Allatl
mengatakan, :fr,U,fr;f$ (Dan Kanti beri dia kabar gembira dengan
(lrelahiran) Ishaq), dan di sini Allatr mengatakan, *;n,(dengan
seorang anak yang amat sabar). Hal ini sebelum ia mengenal Hajar,

dan .sebelum mempunyai Isma'il. Di dalam Al Qur'an tidak
disebutkan berita gembira baginya akan kelahiran anak selain
penyebutan Ishaq. Az-7anaj berkata, "Allah lebih mengetahui siapa

yang disembelih itu." Argumen-argumen yang dikemtrkakan oleh
kedua golongan ini bisa dijawab dan diperdebatkan.

Di antara argumen yang mengatakan bahwa yang disembelih
itu adalatr Isma'il, bahwa Allah menyifatinya dengan kesabaran,

sedangkan- Ishaq tidak demikian, sebagaimana pada fimrm-Nyq
ir*Afi UIL\F*X ft; arU jli.trS"Dan (ingattah kisah) rsmait,

Idris, dan DzulHfli. Semua mereka termasuk orang-orang yang
sabar." (Qs. Al Anbiyaa' l2l1: 85), yaitu kesabarannya atas

penyembelihan. Dan Allah juga menyifatinya dengan kebenaran
janjinya di dalam firman-Nya, );jiitrC'b(ft['sesungguhnya ia
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adalah seorang yang benar janjinya." (Qs. Maryam [19]: 5{), karena

ia telah berjanji kepada ayalrnya untuk bersabar menghadapi

penyembelihan, lalu ia memenuhi janjinya itu. Dan karena Allah &
berfirman, 4, *,U,llgg (Dan Kami beri dia kabar gembira dengan

(relahiran) Ishaq, seorang nabi), maka bagaimana mungkin

memerintahkannya ' untuk menyembelihnya, padahal telah

menjanjikannya menjadi seroang nabi. Lain dari itu, Allah juga

berfirman, 4fr-',{;1,-r|t u; :fry$;i{" Maka Kami sampaikan

lrepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan sesudah

Ishak (ahir pula) Ya'qub)'(Qs. Huud [l]: 7l), maka bagaimana

mungkin Allah memerintahkan menyembelih Ishaq sebelum

terpenuhinya janji tentang kelahiran Ya'qub. Kemudian dari itu ada

kabar-kabar yang menyebutkan tentang digantungkannya tanduk

domba di Ka'bah, maka ini menunjukkan bahwa yang disembelih itu

adalah Isma'il. Jika yang disembelih itu Ishaq, semestinya tanduk itu

berada di Baitul Maqdis. Tapi semua ini bisa diperdebatkan.

-;j liV,StG (Mot* fikirkanlah apa pendapatmu). Hamzah

dan Al Kisa'i membacanyu, €1, dengan dhammah pada taa' darr

lrasrahpada raa', sedatg kedua maful-aya dibuang, yakni: lihatlatt

apa yang diperlihatkan kepadaku dari kesabaran dan ketabahanmu.

Adapun para ahli qira'ah yang lainnya dari yang tujuh membacanya

dengan fothah pada taa' dan raa' l-Sjl dari gijJr, yaitu bentuk

mudhari'dari ar:fj. Adh-Dhahhak dan Al A'masy membacanya: ci,
dengan dhammah pada taa' danfathah pada raa' dalam bentuk bina'
lil maf'ul,yakni: apa yang terbayang olehmu dan terlintas di benakmu.

Al Farra' mengatkaan tentang penjelasan makna qira'ah yang

pertama, "Lihatlah apa yang engkau lihat dari kesabaran'dan

ketakutanmu." Az-Zajjaj berkat4 "Tidak ada yang mengatakan ini
selainnya. Adapun yang dikatakan oleh para ulama: Yalmi pandangan

yang diperlihatkan kepadamu oleh dirimu." Abu 'Ubaid berkata, "Ini
khusus dari penglihatan mata." Demikian juga yang dikatakan oleh
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Abu Hatim, n€rmun An-Nuhas menyalatrkan mereka berduq dan ia

berkata, "Ini bisa dari penglihatan mata dan yang lairmya."

Makna qira'atr cukup jelas, karena Ibratrim meminta

pendapatnya untuk mengetahui kesabarannya terhadap perintah Allah.

Kalaupun tidak, maka mimpi para nabi ,adalah walryu, dan

melaksanakannya adalah wajib bagi mereka.

,i'Y [rl."4i',5t1 <n menjawab, 'Hai bapakht, treriakanlah

apa yang diperintahkan kcpadama), yakni: apa yang diperintatrkan

kepadamu dari apa yang diwatryukan kepadamu tentang

penyembelihanku. li ini sebagu maushuL Ada juga yang mengatakan,

bahwa li ini mashdar, dengan makna: i)$ W (hksanakanlah hal

yang diperintatrkan kepadamu). Mashdar ini di-idhafah-kan kepada

maf'ul, dan penyebutan hal yang diperintahkan itu dengan sebutan !1.
Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

t-Itti'uaii6 oL'oE" (iwya Allah kamu akan

mendapaiiht termasuk orang-orang yang sabar) atas penyembelihan

yang diujika kepadaku. Pengaitannya dengan kehendak Allah &
adalah untuk mengharapkan keberkahan dari-Nya dengan itu.

lfulW (Tatkata keduanya teloh berserah diri), yakni: pasrah

kepada perintah Allah, serta tunduk dan patuh kepada-Nya Jumhur

membacanya: riiiil Gami berserah diri). 'Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu

'Abbas membacanyn &tlii, yakni tlaj! lmenyerahkan) perkara

mereka kepada Allah. Diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbas batrwa ia

membacany a: 6.:.i:"1 (saling memasrahkan). Qatadatr berkata "Yakni
salah satunya menyerahkan dirinya kepada Allah, dan yang lainnya

menyerahkan anaknya." Dikatakan $t f\.& a* l, f\.;J.it serta

$t f\. i,l:.1:"lartinya sama (pasrah kepadaperintatr Allah).

Ada perbedaan pendapat mengenai penimpal Ui ltatkala;, apa

itu? Suatu pendapat menyebutkan, bahwa penimpalnya dibuang,

perkiraannya:uAii rt @yatatah kesabaran keduanya), ata" wil gyJ
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t,'f?J (Karni sempumakan pahala keduanya), atau 1;1K166.11 $ami
ganti dengan seekor domba). Demikian yang dikatakan oleh orang-

orang Bashratr. Sementara orang-orang Kufah mengatakan, bahwa

penimpalnya adalah: 6tii-56 (Karni panggillah dia), sedangkat wawu-

nya adalah tambatran yang disisipkan [yalari: it$).An-Nuhas
menyanggatr mi:reka dengan mengatakan, bahwa wawu ini termasuk

hadma'ani (mengandung malara) dan tidak boleh ditambahkan (tanpa

afii). Al Akhfasy berkata, batrwa penimpalnya adalah: gg\,:*t {ao"
Ibrahim membaringlan anabtya atas pelipis(rrya), (nyatalah

lresabaran kc&tanya)), wotryu ini sebagai tambatran. Ini diriwayatkan

juga dari orang-orang Kufatl Lalu An-Nuhas juga menyanggahnya

seperti sanggahan yang pertama tadi.

uriy,*' (dan lbrahim membaringlan analmya atas

p el ipi s (ny a), (ny atal ah ke s ab ar an tre duarrya)). $3 r artiny a {:tlg'gi/lt
(merebahkan dan mendorong). Dikatakan 'y.!t LllS apabila aku

menghempaskan orang ihr. Maksudnya, bahwa Ibrahim

membaringkannyapada sisi tubuhnyadi atas tanah. t$t adalatr salah

satu sisi datri. Ada dua pelipis pada wajah dimana datri terletak

diantara keduanya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya

adalah menehurgkupkan wajahnya agar tidak melihat darinya sesuatu

yang dapat melulutrkan belas kasihan pada hatinya.

Ada perbedaan pendapat mengenai letak tempat

dilaksanakannya penyembelihan itu. Suattr pendapat menyebutkan,

bahwa tempatnya di Mekah, yaitu pada maqam. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa tempat di Manhar, yaihr tempat melontar

Jumratr. Ada juga yang berpendapat bahwa tempatrya di padang pasir

yang terletak di kaki bukit Tsabir. Ada jugayalrLg berpendapat, bahwa

tempatnya di Syam.

-(,!:)i A:r;i3@D 4tg*ol'^g:"6i (Don Kami panggiltah dia,

'Hai lbrahim, sesungglthnya kamu telah membenarkan mimpi itu.),
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yakni: telah sungguh-sungguh melaksanakan mimpimu. Para mufassir

berkata, "Setelah Ibrahim membaringkan anaknya untuk disembelih,

ia diseru dari arah bukit, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telatr

membenarkan mimpi itu.' Ibrahim dianggap telah membenarkan

walaupun hanya sekadar tekad untuk melaksanakannya (hampir

melaksanakannya) dan belum sampai menyembelihnya, karena saat

Ibrahim telah dalam posisi yang memungkinkan untuk melalnrkarurya.

Sedangkan yang diminta dari keduanya adalatr kepasrahan keduanya

kepada perintah Allah, dan itu telah mereka laksanakan."

Al Qurthubi berkata, "Ahlu Sunnatr mengatakan, bahwa

penyembelihan itu belum terjadi. Jika telah terjadi, maka tidak
terbayangkan bagaimana mengangkatnya. Jadi ini termasuk
penghapusan sebelum perbuatan, karena bila telah telatr selesai

pelaksanaan perintah itu, maka tidak terjadi penebusan." Selanjutrya
ia mengatakan, "Makna -9{}i AU (sesungguhnya kamu telah
membenarkan mimpi irn): engkau telatr mela}sanakan apa yang bisa

engkau lakukan, kemduian engkau berhenti ketika Kami
mencegahmu." Inilah pendapat yang paling tepat mengenai halini.

Segolongan orang mengatakan, bahwa ini bukan penghapusan,

karena makna ;gitl l>ai adatatr 't3fu Lilis (aku memotong sesuatu),

yang mana Ibrahim telatr memegang pedang, lalu menggesekkannya

ke tenggorokan anaknya" lalu kembali lagi seperti semula. Demikian
yang dikatakan oleh Mujatrid.

Yang lainnya mengatakan, bahwa setiap kali Ibrahim
memotong, bagian yang terpotong itu kembali seperti semula.

Segolongan lainnya termasuk As-Suddi mengatakan, bahwa Allah
memasangkan lembaran tembaga pada leher anaknya sehingga
Ibratrim tidak dapat memotongnya sedikit pun.

Sebagian lainnya mengatakan, bahwa Ibrahim tidak
diperintatrkan untuk menyembelih secara sungguhan yang berupa
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pernotongan urat leher dan pengalirandarah, tapi Ibratrim hanya

bermimpi melihat dirinya membaringkan anaknya itu untuk

menyembelit-yq lalu ia berasumsi bahwa itu adalah perintah untuk

menyembelih secara sqngguhan. Lalu ketika ia telah membaringkan

anaknya, dikatakan kepadanya : $;r\11,s;1 -+Klte!$t f;U i
(sesungguhrrya lramu telah membenarkan milnpi itu.-' Sesungguhnya

demikianlah Kami memberi balasan kepada orong-orang yang

berbuat baik), yakni: membalas mereka dengan keselamatan dari

kesulitan dan keselamatan dari ujian. Jadi kalimat ini sebagai alasan

untuk yang sebelumnya. Muqatil berkata "Allah S mengganjarnya

dengan kebaikannya dalam menaati-Nya, yaitu berupa pemaafan dari

penyembelihan anaknya. "

i$JWt$S$L (Sesungguhnya ini benar-benar sucttu

ujion yang nyata).;lqir aan 'r$)i artinya iqp)i (ujian). Maknanya:

Sesungguhnya ini adatah ujian yang nyatq dimana Allatl mengujinya

dalarn menaati-Nya dengan penyembalihan anaknya. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya: Sesungguhnya ini adalah nikmat

yang nyat4 dimana Allah menyelamatkan anaknya dari

penyembelihan itu dan menebusnya dengan domba. Dikatakan 
"'j',ilJ;r15 - l$1-'.trr apabila Atlah menganugeratrinya nikmat. Pemaknaan

yang pertama lebih tepaq walaupun memang kata i,l!i)i kadan

digunakan dengan makna ujian yang berupa kebaikan, dan kadang

digunakan dengan makna ujian yang berupa keburukan. Seperti

disebutan pada firman-Nyq U;rift *\ {fr;'Kami akan menguii

lramu dengan keburukan dan kcbailcan sebagai cobaan (yang sebenar'

benorrrya)." (Qs: Al Anbiyaa' [21]: 35). Tapi yang sesuai dengan

konteks ini adalah makna yang pertama.

Abu Zaid berkata, "Ini mengenai 
"ttir 

y*g dialarninya dalam

penyembelihan anaknya." Lebih jatrh ia mengatakan, "Dan ini

termasuk'rlir lqian; yang tidak distrkai."
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# drit:i{, (Dan Kami tebus anak itu dengan dengan
seelror sembelihan yang besar). gfur aaAah sebutan untuk :d,U]it
(yang disembelih),.bentuk jamalarya f;,il, seperti halnya ir;JA sebagai
sebutan untuk \-lrr],t (yang ditumbuk). Adapun mashdar-nya dengan

fathah tUfu't. Makna ,-Li (besar): besar kadarnya (nilainya). Ini tidak
memaksudnya besar tubuhnya, tapi besar kadarnya (nilainya), karena
merupakan tebusan bagi yang disembelih itu, atau karena merupakan
yang diterimakan. An-Nuhas berkat4 "secara bahasa, 6tslr "aaununtuk yang besar dan untuk yang mulia. Sementara para atrli tafsir di
sini memaknainya untuk yang mulia" yakni: yang diterimakan.,,

Al Wahidi berkata, "Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa
diturunkan kepadanya domba yang telatr digembalakan di surga
selama empat puluh tahun." Al Hasan berkatq "Tidaklah ia ditebus
kecuali oleh seekor kambing gulung yang diturunkan kepadanya dari
bukit Tsabir, lalu Ibrahim menyembelihnya sebagai tebusan anaknya.,,
Az-Zajjaj berkata, "Telah dikatakan batrwa ia ditebus dengan seekor
kambing gunung."

Makna ayat ini: Kami jadikan sembelihan itu sebagai
tembusannya dan kami selamatkan dia dengan"itu dari penyembelihan.

btl&tr @ 'u*-Sie&Ki; (Kani abaditran untuk
Ibrahim itu (pujian yang baik) di kolangan orang-orang yang datang
lremudian, (yaitu): 'Kesejahteraan dirimpahkan atas lbrahim. ). yakni
di kalangan-kalangan umat yang datang setelatrnya. illj.lr adalah
pujian yang baik. 'Il<rimah berkata, "(yakni) kesejahteraan dari
Kami." Da juga yang mengatakan, batrwa maknanya: keselamatan dari
petaka-petaka. Pembahasan tentang ini sama dengan pembahasan pada
ayat: i+ifJfAeletfi (Kesejahteraan dilimpahtcan atas Nuh di
seluruh alam). Pembatrasan maknanya beserta segi i,rab-nya tela
dipaparkan di dalam sr:rah ini juga.
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lr#51 6* jry{ lOemiaantah Kaml memberi balasan kcpada

orang-orang yang berbuat baik), yalrri: seperti pembalasan yang

besar itulah kami membalas orang yang patutr kepada perintah Allah.

6rr$1 € # u'EL (Se sungguhnya i a termasuk hamb a-hamb a

Kami yang beriman), yakni orang-orang yang memberikan hak

pengharnbaan serta sangat mendalam keimanannya kepada Allah dan

dalam mengesakan-Nya.

(+*ft'94 e,U,f*i$3 (Dan Kami beri dia kabar gembira

dengan (lrclahiran) Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang

yang shalih), yakni: Kami sampaikan berita gembira kepada Ibratrim

tentang kelahiran seorang anak baginya yang akan menjadi nabi

setelalr mencapai usia yarrg ia layak untuk itu. Manshub-nyat{rl karena

sebagai haal $eterungan kondisi), yalari haal yang diperkirakan. Az-

Zajjaj berkata, "Jika yang disembelih itu Ishaq, maka benarlah

perkiraan haal rni. Tapi yang lebih tepat bagi yang mengatakan

bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq, hendaknya menjadikan kabar

gembira di sini khusus tentang kenabiannya."

Penyebutan keshalihan setelatr kenabian merupakan

pengagungan perihalnya, dan tidak perlu adanya sesuatu yang di

dalarn kabar gembira itu ketika disampaikannya kabar gembira itq
karena keberadaannya bukalah syaraq tapi yang merupakan syarat

adalah yang meny ertar fi '1.

Kalimat <x,)fiti'n\ang termasuk orang-orang yang shalih)

bisa sebagai siat unhrk ti$ dan bisa juga sebagai haal dari dhamir

yang tersembunyi padanya, sehingga ini merupakan beberupa haal

yang saling beriringan.

&l&3&K* (Kani limpahkan keberkatan atasnya dan

atas Ishaq). Yakni atas Ibrahim dan atas Ishaq dengan kesamaan

nihnat Allah atas keduanya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

maksudnya: Kami banyak&an anak-anak mereka. Ada juga yang
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mengatakan, bahwa dhamir pada * kembali kepada Isma'il. Tapi
pendapat ini jauh dari mengena. Pendapat lain menyebutkan, bahwa
yang dimaksud dengan keberhakan di sini adalah pujian yang bagi
bagi keduanya hingga Hari Kiamat.

-W 4-;1?fi?t-? t4*;l o6 (Dan di antara anak
cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zhalim terhadap
dirinya sendiri dengan nyata), yakni berbuat baik dalam amalnya
dengan keimanan dan tauhid, dan ada juga yang menganiaya dirinya
sendiri dengan kekufuran dan kemaksiatan.

Setelah Allah S menyebutkan keberkahan pada anak cucu,
Allah menerangkan, bahwa bagi anak cucu yang berasal dari unsur
yang mulia dan diberkahi ini tidaklah berguna bagi merek4 tapi yang

berguna adalah amalan mereka, bukan bapak-bapak (nenek moyang)
mereka. Karena walaupu.n kaum yahudi dan nashrani itu dari
keturunan Ishaq, namun pada akhirnya mereka berada di dalam
kesesatan yang nyata. Begitu juga orang Arab yag merupakan
keturunan Isma'il, mereka juga mati dalam kesyirikan kecuali yang

Allah selamatkan dengan Islam.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu
'Abbas mengenai firman-Ny", 4:jtli{ri(W (Dan Kami jadikan
anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan), ia berkata,
"Tidak ada yang tersisa kecuali keturunan Nutr. if-9T A;l6Kjj (Oan
Kami abadilmn untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-
orang yang datang kemudian), yakni: sebutan yang baik.',

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, Ibnu
Jarir, Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Mardawaih dari samuratr bin Jundub,
dari Nabi g mengenai firman-Nyq -ri$l|,"riwr (Dan Kami
jadilan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan),
beliau bersabda, 4uiiu,,iiv 1Haam, Saam dan yaafits)),r33

"' Dha'i7At-Tirmidzi Q23O) dan dinilai dha' if olehAl Albani.
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Diriwayatkan oleh lbnu Sa'd, Ahmad, At-Tirmidzi dan ia

menghasankannyq Abu Ya'la" Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

Ath-Thabarani serta Al Hakim dan ia menshatrihkannya, dari Samurah

juga, dari Nabi S, beliau besabda, il Ltu3 ,;tg,h llivi ,uit-iJ pu

p2lt (Saam adalah bapabrya bmtgsa Arab, Haam adalah bapabtya

bangsa habasyah, dan Yaafits adalah bapabtya bangsa Romav'i).r34

Kedua hadits ini didengar langsung oleh Al Hasan dari

Samurah, ssdangkan tentang mendengarnya Al Hasan dari Samuratr

ada catatan yang cukup dikenal. Ada yang mengatakan, bahwa ia tidak

pernatr mendengar darinya kecuali hadits tentang aqiqatr sajq

sedangkan yang selain itu melalui perantara.

Ibnu 'Abdil Ban berkata, "Diriwayatkan juga seperti itu dari

'Imran bin Hushain dari Nabi $."
AlBaz,z-a4lbnu Abi Hatim dan Al Khathib di dalam Taalii At-

Talkhis meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah S
bersabda, '.ii{ti ?flti ;n6S efl?r;' i9 ,1ol?u5;^s ,i$it.cJi'it
i:;;lt't $riv'iii ,# ,g'ti$tiiotri itpr'3 ig\ &b-qo-irt ,W
$t4!,Jg (Anak Nuh ada tiga: Saam, Haam dan Yoa/its. Lalu Saam

menurunlran bangsa Arab, Persia dan Romawi, kebaiknn ada pada

merelca. Yaafits menurunkan bangsa Yaiui, Maiuj, Tark don

Shoqalibah, tidak ada kebailcan pada mereka. Sementard Haam

menurunkan bangsa Qibthi, Barbu don Sudan)."135 Ini dari hadits

Isma'il bin 'Iyasy, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id Al Musayyab, dari

Abu Hurairah.

t34Dha'r7 At-Tirmidzi Q23l); Disebutkan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al
Jani'Q214).

'35 Sanadnya dho'tf, disebutkan oleh Al Haitsami di dalm Al Maima' (lll93).
Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi dari
ayahnya. Saya katakan: Muhammad bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi tidak kuat,
sedangkan ayahnya, yaitu Yazid bin Sinan Ar-Rahawi dha'f.Demikian yang
dikatakan oleh Al Hafiztr di dalam At-Taqrib.
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IbnuJarir, IbnuAl Mrurdzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Ibnu Abbas mengenai firman-Ny4 A9!-*e5$ {Oan
sesungguhnya lbrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)), ia
berkata, "(Yakni) termasuk pemeluk agamanya."

'Abd bin Humaid meriwayatkan darinya mengenai firman-
Nya, ff 4y lSesunS*tfurya aht sakit), ia berkata, "(Yakni) ;arri
(sakigl" Ibnu Jarir meriwayatkan dariny4 ia berkata, "(Yakni) 'Ottlri

(terkena penyakit pes).:'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
darinya mengenai firman-Nya, '"3;gtWU (Kemudian knumnya
datang kepadanya dengan bergegas), ia berkata, "(Yakni) keluar."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

oj ly-{2t1iyJ'6; (Dan Ibrahim berksta, 'sesungguhnya alat pergt
menghadap kepada Tuhanht), ia berkata, "(Yalmi) ketika hijratr."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
darinya mengenai firrran-Ny a, jifrl f5'8ffi 1U"no tu*ala anak itu
sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama lbrahim), ia
berkata, "(Yakni) bekerj a."

Ath-Thabarani meriwayatkan darinya, ia berkata, ..Ketika

Ibrahirn akan menyembelih Ishaq, Ishaq berkata kepada ayahnya,
'setelatr engkau menyembelihkrr maka meqjauhlah dariku, aku tidak
akan meronta sehingga daratrku mengenaimu., Lalu Ibratrim pun
mengikatrya. Ketika ia mengambil pedang dan hendak
rnenyembelihnya, diserulah dari belakangny4 A'j;i3GE L+tF-i
$:Si lnai lbrahim, sesungguhnya lcamu telah membenarkan mimpi
ia."

dengan tambahan. Ia juga meriwayatkannya darinya secara mauquf.
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Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim dan ia

menshahihkannya, dari beberapa jalur Mujahid darinya, mengenai

firman-Nya, byl.*;r!V (Dan sesungguhnya lbrahim benar-

benar termasuk golonganrrya (Nuh)), ia berkata, i'(Yakni) termasuk

golongan Nuh yang mengikuti mantraj dan sunnah-sunnahnya. '86i

e$l'^;, (Matra tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup)

berusaha bersama-sama lbrahim), yakni telatr besar mencapai usia

yang memwrgkinkan untuk bekerja bersama ayahnya. lfrTai
(Tatkala lrcduanya telah berserah diri), yakni pasrah kepada apayat;'g

diperintatrkan. ,Ni (dan lbrahirn membaringkan analcrtya), yakni

menempatkan datrinya di tanah, maka ia berkata, 'Janganlah engkau

menyembelihku sambil memandang, karena mungkin itu akan

menimbulkan belas kasianmu kepadaku, maka janganlatr engkau

memandang ke arah tanah.' Ketika Ibrahim telah memasukkan

tangannya untuk menyembelil-yq temyata pedang itu tidak dapat

melukai hinssa ia diseru, L:)i {iaJ;i3@} 6 @oi lbrahim,

sesungguhnya kamu telah membenmkan mimpi itu), maka Ibratrim

pun menahan tangannya. rLidr&.liit (Dan Kami tebus anak itu

dengan dengan seelar sembelihan yang besar), yakni seekor gibas

(domba jantan) yang besar." Ibnu 'Abbas menyatakan, bahwa yang

disembelih itu adalah Isma'il.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, ia berkata

"Rasulullah $ bersabda, iiir$ti u$ (Mimpinya para nabi adalah

wahyu)." Riwayat ini dikeluarkan juga oleh A1 Bukhari dan yang

lainnya dari perkataan 'Ubaid bin 'Umair, dan ia berdalih dengan ayat

ini.l36

Ibnu Jarir dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur 'Atha' bin

Abi Rabah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Yang dikorbankan itu

ttushahih,Al Bulfiari (l3S) dari hadits Ibnu 'Abbas.
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adalah Isma'il. Sementara kaum yatrudi menyatakan bahwa itu adalatr

Ishaq, namun kaum yahudi itu telatr berdusta.,,

Al Firyabi,Ibnu Abi Syaibah, Ibmr Jarir, Ibnu Al Mundzir dan
Ibnu Abi Hatim ineriwayatkan dari jalur Asy-Sya,bi, dari Ibnu
'Abbas, ia berkatq "Yang disembelih itu adalah Islma,il.,,

Sa'id bin Manshr.r, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari jalur Mujatrid dan Yusuf bin Mahak dari Ibnu
'Abbas, Ia berkata, "Yang disembelih itu adalah lslma'iI.,,

'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur
Yusuf bin Mahak dan Abu Ath-Thufail dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,
"Yang disembelih itu adalah lsma'il.',

Diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir serta Al Hakim dan ia menshatrihkannya, dari Ibnu 'Umar
mengenai firman-Ny\ r.!"r1rl;lS, (Dan Kami tebus anak in
dengan dengan seekor sembelihan yang besar), ia berkata, "Isma'il
adalah yang Ibrahim menyembelih domba jantan sebagai
penggantinya."

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Al Farzadaq sang
penyair, ia berkata, ee.,{ku melihat Abu Huraira}r berkhutbah di atas

mimbar Rasulullah #, ia mengatakan, .Sesungguhnya orang yang
diperintahkan ftepada Ibratrim) untuk disembelih adarah Isma'il'."

Al Bazza4lbnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan dari 'Abbas bin 'Abdul Muththalib, ia
berkata, "Rasulullah $ bersabda, 3'tl g;1 ,U.1l-:rjr5 ir t; jG

)9:d il'efll'01,i6 vu$ d;+6 ,Lfii Ou;;tt'"y1v.ttqiiit*-
P P aw: ,Lt:"it, qG qfr-"oy ,,rr]4.J 3r+ '"u;"1'oy ,r/b;l ;y .#
o-13 (Nabiyullah Daud berkata, 'wahai ruhanku, aht mendengar
orang-orang berkata, 'Tuhan lbrahim,.Ishaq dan ya,qub.' Maka
jadilcanlah aht yang kcempat.' Allah berfirman, ,sesungguhnya

Ibrahim pemah dilemparkan ke dalam api namun ia tetap bersabar
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Irarena Aht. Dan sesungguhnya Ishaq telah mengorbankan dirinya

untukku. Sementara Ya'qub pernah kchilangan Yusuf, Itu adalah

cobaan yang tidak pernah englwu alami.13i37 Di dalam sanadnya

terdapat Al Hasan bin Dinax Al Bashari, dia itu riwayatrya

ditinggalkan, ia meriwayatkan dari 'Ali bin Zard bin Jad'ah,

sedangkan 'Ali adalatr seorang yang dha'if. Ad-Dailami juga

meriwayatkan serupa itu dari Abu Sa'id Al I(hudri secara marfu'.

Ad-Daraquthni di dalam Al Afrad dan Ad-Dailami

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

'ou;,16;tlt qang disembelih itu adalah Ishaq))'138

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Al 'Abbas

bin 'Abdul Muththalib, dari Nabi $, beliau bersabda, bu;14flt
(Yang disembelih itu adalah Ishaq). Ibnu Mardawaih joga

meriwayatkan seperti itu dari Abu Hurairah secara marfu'.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Bahar, termasuk kalangan

sahabat, ia berkata, *Ishaq adalah sembelihan Allatr."

Ath-Thabamni dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata, 'Nabi & ditanyq 'Siapakah manusia yang paling

mulia?' Beliau bersabda, i' gli 'Ofil g, efr',i Ui (Yusuf bin

Ya'qub bin Ishaq sembelihan itlrh1."'e

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq serta Al Hakim dan ia
menshahihkannya, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata" "Yang disembelih ifu

adalah lshaq."

t37 Sangat dha'if, Al Hakim Q/556). Pengarang raftimahullah telah
menjelaskan segi dha' if-ny a.

r3sMaudhu', dikeluarkan oleh Ad-Dailami di dalam Musnad Al Firdaus Q696);
Disebutkan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Joni' (3059) dan ia mengatakan,

"Maudhu'(palsu)."
t3eDha'i7 disebutkan oleh Al Haitsmi di dalam Al Maima' $nA) dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Baqiyyah -salah seorang

perawinya- adalah mudallis, sementara Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari

ayahnya."
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' 'Abd bin Humaid, Al Bukhari di dalam.Tarikh-ny4lbnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Al 'Abbas bin 'Abdul Muththalib, ia berkata, "Yang disembelih

itu adalah Ishaq."

'Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Hakim

meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"Yang disembelih itu adalah Ishaq."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-

Nya, *;.l.,yt (dan lbrahim membaringkan anahnya atas

petipis(nya)), ia berkat4 "(Yakni) membaringkannya pada wajahnya."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya, ia
berkata, "(Yakni) merebahkannya untuk disembelih."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari 'Ali bin Abi Thalib mengenai firman-Nya, # A*'*Slii: (Dan

Kami tebus anak itu dengan dengan seelcor sembelihanyang besar),ia
berkata, "Domba jantan yang bermata putih dan bertanduk

bersaputkan warna coklat pada pangkal kakinya."

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, 'r{i:-t)

# A*,(Dan Kami tebus anak itu dengan dengan seekor sembelihan

yang besar), ia berkata, "(Yakni) domba jantan yang telah

digembalakan di surga selama empat puluh musim."

'Abd bin Humaid meriwayatkan dhrinya, ia berkata, "Isma'il
ditebus dengan dua ekor domba putih bercampur hitam, bertanduk dan

bermata besar."

'Abdtxrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabarani dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan iari Ibnu 'Abbas: "Bahwa seorang

lelaki bertata, 'Aku bernadzar untuk menyembelih diriku.' Maka Ibnu

'Abbas berkata 'Sesungguhnya telatr ada telatr yang baik pada diri
utusan Allah.' Kemudian ia membacakan ayat: # Ai'{nlii: (Oan
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Kami tebus anak itu dengan dengan seekar sembelihan yang besm),

lalu ia menyuruhny a agff menyediakan seekor domba jantan lalu

menyembelihnya." Ath-Thabarani juga meriwayatkan serupa itu dari

jalur lainnya dari Ibnu'Abbas.

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny u E:'"#l

A,+9i1i8,fr,U,(Dan Kami beri dia pabar gembira dengan

(lcetahiran) Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang'orang yang

shalih), ia berkata, "la diberi kabar gembira dengannya sebagai

seorang nabi ketika Allah menebusnya dari penyemtelihan' Jadi kabar

gembira tentang kenabiannya itu bukan saat kelahirannya."

Dari apa yang telatr kami kemukakan tadi tentang perbedaan

pendapat mengenai siapa yang disembelih itu, apalrah Ishaq ataukatr

Isma'il, serta dalil-dalil mereka mengenai itu, dapat anda ketahui

mengenai hal ini tidak ada yang dapat dipastikan kebenarannya,

karena masing-masing dari para ulama peneliti menguatkan

pendapatnya, seperti Ibnu Jarir, ia menguatkan bahwa yang

disembelih itu adalah Ishaq, namgn ia tidak mengemukakan dalil-

dalilnya kecuali sebagian dari apa yang telah kami kemukakan di sini'

Juga seperti Ibnu Katsir, ia menguatkan batrwa yang

disembelih itu adalah Isma'il, dan ia menyatakan bahwa dalil-dalilnya

lebih kuat dan lebih shahih, namrm sebenarnya tidak seperti yang

dikatakannya, karena aiiUaal itu walaupur tidak tebih rendatr dari

yang menyatakan bahwa yang disembelih itu adalatl Ishaq, rulmun

juga tidak lebih rajih dari itu, dan tidak ada riwayat yartg shahih d,[rl

Rasulullah # yang menyatakan itp. Adapun riwayat dari beliau yang

menyatakan demikian adalah riwayat palsu atau sangat dha'if. Maka

yang tersisa hanyalah.penyimpulan-penyimpulan dari A1 Qur'an

sebagaimana yang telah kami kemgkakan di atas, dan itulah yang

memungkinkan, namun huiiah berdasarkan kemungkinan tidak bisa

dijadika patokan.
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Jadi sikry tawaqqufadal"h sikap yang tepat yang tidak boleh
dilanggar, dm agar terlepas dari penilaian tojih-nya tanpa
meNretapkan ymg lebih rojih, serta 'agar tidak berdatih hanya
berdasarkan kemrngkinan

-utA :6 WiS@ e)fi 6j J" W :A;
c{firdi @ A+fii #tj,K1 &s;i3 @ -9J(,-,fi(
Ki;@ e4:ili si$i \:{.i:,rj@ .}#ir {r{i(
st@ G;:S:rj. &-:Ji O;-ii.zY g'{

<4#EteaeL
@ 6fii *1 =*i)Jti 1 @ <ogii'rt,rqL3f, @
{<';;r- S; *Jai, r @ {*y,!t';s <,i:si ga -o;rt

Gyi*tr i,t;Cf1 @'arp,5 trF tjK@ <or;Vr

"* suK6t@ q'1u.Jt$tr@ -tq$ie;s6;@

@ affr 5;6jfu @ 4*i\e& trr @ -td(
(f, f@ 4atir Af,tfr@ <\;A $&'^;ii ty

-#,r*s#iffiy@4i9f
@F El 

-{ii 
sfri Jtltlt @ t4y#i';;;U- ar, @

*1<1tr6@,giS\fi '^3!$@-*ittAl,$'{t3

<,;Lfix'l:fiV
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@ p Jt W'f:6i@ 6'+i5,$ *V SY

isi$*@ s#.,i$L=#o*+@
rs6;@sli i1'frs^&W@ tt .. /r'

r.-ta.u rAr., Jr b-*\

,rDan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa

dan Harun.Dan Kami selamatkan keduanya da! kaumnya dari

bencana yang besar,Dan Kami tolong rureka, makaiadilah mereka

ofang-orang yang menang.Dan Kami berikan kepada keduanya

kitab yang sangatielas.Dan Kami tuiuhi keduanya kepadaialan

yang lurus.Dan Kami abadihan untuk keduanya (puiian yang baih)

di kalangan orang-orang yang datang kemudian;(yaita):

' Kesejahteraan dilimpahkan atos Musa dan Hatun.'Ses ungguhnya

demikianlah Kami membeti balosan kepada orangorang yang

berbuat baihsesungguhnya kbduanya termasuh hamba-hamba

Kami yang berinan.Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk

salah seorang rasul-rasul(Ingatlah) ketika ia berkata kepada

kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertalcwa?Patutkah kamu

menyembah Ba, I dan kamu tinggalkan sebaik-baih Pencipta,(yaitu)

Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapah-bapakmayang

terdahulu?,Maka nureka mendustakannya, harena itu mcreha akan

diseret fte neraha),hecuali haruba-hanbu Allhh yang dibetsihkan

(dari dosa).Dan Kami abadikan untuk llyos (puiian yang baik) di

kalangan otang-orang yang datang kemudian' (yaitu) :

' Kesej ahteraan dilimpahkan atas llyos.'sesungguhnya demikianlah

Kami mcmberi balasan kepada orung4,rang yang berbuat

baihsesungguhnya dia termosuk homba-hamba Kami yang

berinan-sesungguhnya Luth benar-benar sal.ah seorang

rasulQngatlah) ketiha Kami selanothan dia dan heluarganya

(pengikut-pengikutnya) setnuarkecuali seorang perempuan tua

(isterinya yang berada) betsanu-samt orang yang'
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tinggalKemudicn Koni binasahan orang-orang yang bin-Dan
sesungguhnya kamu ftaipenduduk Mekah) benar-benar ahan

melalui (bekas-bekas) mereha di wafuu pagidan di waktu tttolo,ttt

Maka apakah kamu tidak numikirkan?Sesungguhnya Yunus benar-

benor salah seorang rasul(ngotlah) ketika ia lari ke kqalyong
penah muatan.Kemudian ia ikut berundi lalu dia termtsuk orarrg-

orang yang kalah dalam andfunMaka ia ditelan oleh ikan yang

besar dalam keadaan tercela.Maka kalau sekiranya dia tidak
termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allahrniscoya ia

akan tetap tinggal diperut ikan itu sampai hart
berbangkit Kemudian Kart kmparhan dia he daerah yang tandus,

sedang ia dalam keadom sahitDan Kami tumbuhkan mtuk dia
sebatang pohon dari jenis labuDan Kami utru dia kepada seratus

ribu orang atau lebih.Lalu nueka berilrun, karena ilu Kani
anugerahkan kenikmalan hidttp kepada mcreka hingga waktu yang

tertentu." (Qs. Ash-Shaafiad [37] : I 1a-148)

Setelatr Allah $ menyebutkan penyelarnatan yang dise,mbelih

itu dari penyembelihan, serta anugeratr kenabian kepadanya,

selanjutrya Altah menyebutkan qpa yang dianugeralrkan k€pada Musa

dan Harun. Allah Uernrman, <'i6i 6j {pW iSSi (Dan

sesungguhnya Kami telah melimpahlcan nihnat atas Musa dan

Harun), yakni kenabian dan nihat-nikmat besar lainnya yang Allah
anugerabkan kepada keduanya

#i( ?kI( 62ti:i6q<#i (Dan Karni setamotkan

lreduanya dan lcaumnya dari bercarw yang besar). Yang dimaksud

dengan kaum mereka berdua adalah orang-orang beriman dari

katangan Bani Israil, dan yang dimaksud dengan #t gH(
(bencana yang besar) adalah diperbudaknya mereka oleh Fira'rm serta

penderitaan yang mereka alami darinya Ada juga yang mengatakan,
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bahwa maksudnya adalah penenggela4an yang menenggelamkan

Fira'un dan kaumnya. Pendapat yang pertama lebih tepat.

;#;;n (Dan Kami tolong mereka), di sini menggunakan

dhamir jama'atr. Al Farra' berkata, "Dlwmir'nya untuk Mus4 Harun

'dan kaum mereka, karena sebelumnya disebutkan, (i:;tfiqiii
(Dan Kami selamatkan tceduarrya dan kaumnya)." Yang dimaksud

dengan i8t r adalah menguatkan mereka terhadap musuh mereka.

lj'(S lmatra iadilah mereka) disebabkan i*, 'q{Aili (oranS-

orang yang menang) atas musuh mereka setelatr sebelumnya berada di

bawah penguasaan dan penindasan mereka. Pendapat lain

menyebutkan, batrwa dhamir pada ;'4fr1 (Dan Kami tolong

merela) kembali kepada Musa dan Harun, dan pengguman dhamir

jamak ini sebagai penghortaman bagi mereka. Pendapat yang pertama

lebih tepat.

'u,;Jil6(l(ri4t"i, (Dan Kami berikan kepada kcduanya

kitab yang sangat jelas). Yang dimaksud dengan 6sil ini adalah

Taurat. .r..if.-if artiny a gfut#t (y*g sangat jelas). Dikatakan $Wt
t13 artinya q iV (menjadi jelas).

'i4( S#|fiq:$ (Dan Kami tuiuki keduanva kcpada

jalan ying lurus), yakni yang lunrs yang tidak kebengkokan padanya,

yaitu agama Islam, karena Islam merupakan jalan yang mengantarkan

kepada tujuan.

1,i("i:ij & j!:" @ <ro*i cV<*Ki; (Dan Kami

abadilan untuk keduanya (puiian yang baik) di kalangan orang-orang

yang datang lcemudian; (yatn): 'Keseiahteraan dilimpahkan atas

Musa dan Harun ), yakni: Jf t ie3lt gfuJJil r.fi d t* sii| Gami
abadikan pujian yang baik unttrk keduanya di kalangan umat-umat

yang datang kemudian). Ini telah kami jelaskan pada pembatrasan

fl}L1Jl dan keterangan i'rab-nya dengan rafa'. Begitu juga penafsiran:

6-wAE tQ eqL@ <"*et "r? 4tu Gl (se sunswhnta
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demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang

berbuat baik Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami

yang beriman) di dalam surah ini juga.

<*f,i$'d eqLlt1 (Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar

termasuk salah seorang rasul-rasul). Para mufassir mengatakan, .

bahwa ia salah seorang nabi di antara nabi-nabi Bani Israil. Kisahnya

bersama kaumnya cukup populer. Suatu pendapat menyebutkan,

bahwa ia adalah llyas bin Yasin dari klan Harun saudara Musa. Ibnu

Ishaq dan yang lainnya mengatakan, bahwa Ilyas adalatr orang yang

menopang urusan Bani Israil setelah Yusya'. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ia adalatr ldris. Pendapat pertama lebih tepat.

Jumhur membacany u, )QL,dengan hamzah qath'i berkasrah.

juga
Ibnu Dzakwan membacanya dengan washl t.iqq. Qira'ah ini
diriwayatkan dari Ibnu 'Amir. Sementara Ibnu Mas'ud, Al
A'masy dan Yahya bin Wutsab membacany a: t#lt ti ,,ra313y
(Dan sesungguhnya Idris benar-benar tennasuk salah seorang rasul-

rasul). Ubay membacanya:6,f,)t 3!i (D* sesungguhnyalblis), dengan

hamzah ber-lcasrah, lda ber-sukun, I aam berkasr ah, yaa' ber suhtn,

dart siin tanpa titikber-fathah.

i5111=ilJ'6tL (Ingatlah) t@tilu ia berkata kepada

kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertalwa?).lru zharf wrtlu/r. kalimat

i- r{l'g4 (termasuk salah seordng rasul-rasu|), ata.u terkait dengan

kalimat yang dibuang, yakni: Ingatlah hai Muhammad, ketika ia
berkata. Maknanya: Mengapa kalian tidak takut kepada adzab Allah?

Kemudian ia mengingkari mereka dengan mengatakan, S?;fi
![2lfatutkah kamu menyembah Ba'[), yaitu nama berhala yang biasa

mereka sembah. Yakni: Patutkah kalian menyembah berhala dan

meminta kebaikan darinya? Tsa'lab berkata, "Orarlg-orang berbeda

pendipat mengenai firman Allah &r ii. Segolongan mengatakan,

batrwa l,l.{ll di sini adalatr berhala. Segolongan lainnya mengatakan,
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batrwa;;;;lr ai sini adalah malaikat." Ibnu Ishaq mengatakan" batrwa

itu adalah seorang wanita yang biasa mereka sembah. Al Wahidi

berkata, "Paxa mufassir mengatakan, bahwa itu artinya ti; ltuhan)

menurut bahasa Yaman. Mereka mengatakan;lilt untuk majikan dan

tuhan." An-Nuhas berkata, "Kedua pendapat 'ini benar, yakni:

Patutkah kalian menyembatr berhala yang kalian anggap sebagai

tuhan."

i*ll-$'A| <ri:53 (dan kamu tinggalkan sebaik-baik

Pencipta), yakni: kalian tinggalkan penyembahan terhadap sebaik-

baik apa yang disebut Pencipta

Manshub-nya lafazh rtl padafirman-Ny4 $;Uu $; fJi6l
6-f:;$ (yaitu) Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapatcmu yang

terdahulu) karena sebagai badat dari'iA.Ini berdasarkan qira'ahnya

Hamzah, Al Kisa'i, Ar-Rabi' bin Khutsaim, Ibnu Ishaq, Yatrya bin

Wutsab dan Al A'masy, karena mereka membaca dengan nashab paila

ketika nama Allah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa nashab'nyaitt

karena pujian. Pendapat lain menyebutkan bahwa nashob-nya itu
karena 'athf bayan Abu'Ubaid menceritakan, bahwa nashab'tryaifri

karena sebagai na'r. An-Nuhas berkat4 *Ini keliru. Yang benar adalatl

sebagai badal, dan tidak boleh dianggap na't L,arena bukan untuk

mempermanis." Qira'ah ini dipilih oleh Abu'Ubaid dan Abu Hati.

Sementara Ibnu Katsir, Abu 'Amr, 'Ashim, Abu Ja'far,

Syaibatr dan Nafi' membacanya dengan rafa' (&q, dengan makna: ii
#;'&t Oaitu Allah, Tuhan kalian). An-Nutras berkata, "Pendapat

yang lebih utarnq bahwa ini adalah mubtada' darr khabar tanpa

penyembunyian kata maupun pembuangan." Diceritakan dari Al
Akhfasy, batrwa rafa' lebih utama dan lebih baik. Ibnu Al Anbari

berkata, "Orang yang memb acaiyadengan rafa' (&q atau nashab t'.tr|I

tidak waqaf pada kalimat 'u])!llfA (sebaik-baik Pencipta) untuk

kesempurnaan kalimat, karena Allah diartikan diinterpretasikan
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sebagai sebaik-baik pencipta dari keduanya." Maknanya: Bahwa Allatr
pencipta kalian dan pencipta umat-umat sebelum kalian, maka Dialah
yang berhak diibadahi.

'arp,lffiiK Wa*a mereka mendustakannya, karena itu
merelra akan diseret (ke neraka)), yakni: maka disebabkan mereka

mendustakannya, maka mereka akan diseret ke dalam adzab. Tadi di
atas telah dikemukakan, bahwa jtai}i yang mutlak adalatr khusus

mengenai keburukan.

<*;ij.Ji/ri'nb{i1 (kccuati hamba-hamba Altah yang
dibersihkan (dari dosa)), yakni: orang yang beriman kepadanya dari

kaumnya. Ini dibaca dengan kasrahpada laam dan dengan fathah
sebagaimana yang sebelumnya 11;4)*lt dan'jry#*tt]. Matoa qira'atr

dengan kasrahlijrdc,alll, bahwa meeka ikhlas kepada Allah. Dan
mal<na qira'ah detganfathah y;l}lkit1,bahwa Allah memilih mereka

dari antara para hamba-Nya.

Telah dikemukakan juga penafsiran firman-Nya: A#K;;
eUi1$'SU@ arr-{i (Dan Kami abaditran untuk Ilyas (pujian yang
baik) di lralangan orang-orang yang datang kemudian. (yaitu):
'Kesejahteraan dilimpahkan atas llyos. ).Nafi', Ibnu'Amir, Al A'raj
dan Syaibah membacanya: 'rbv- 41 ,* (atas keluarga Yaasiin),
dengan meng-idhafah-k* dT kepada d+ti. Seaangkan yang lainnya
membacany a: 'cj,qt dengan kasrahpada hamzoh dan suhtn pada laam
secara yang bersambung dengan '*s-, kecuali Al Hasan, karena ia
membacanya: ifoQt, dengan memastrkkan alif-laam ta'rif kepada
'ibv-.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maksud semua qira'atr

ini adalah ,!91 Gtyas), dan untuknya salam (pujian yang baik) itu,
akan tetapi itu adalah nama 'ajam (non Arab), sedangkan orang Arab
cukup beragam mengenai nama-nafira 'ajam dan banyak merubatnrya.

Ibnu Juni berkata, "Orang Arab sering mempermainkan nama-rurma
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'ajam semaunyq maka .,,Ltt,,bU dan &,qtf adalah sama." Al

Akhfasy berkata, "Orang Arab biasa menyebut kaum seseorang

dengan sebutan orang terhormat di antara mereka, karena itu mereka

menyebut kaum Muhalabatr, karena mereka menyebut setiap orang

dari kaum itu dengan sebutan Al Muhallab." Lebih jauh ia
mengatakan, "Berdasarkan ini,. maka masing-masing orang dari

mereka ftaum itu) disebut ,bu)|." Al Falra' berkata, "Penggunaan

lafazh ,:;$t karena menjadikannya jamak, sehingga memasukkan

para sahabatnya bersamanya di dalam namanya." Abu 'Ali Al Farisi

berkata, "Perkiraannyai'ii. y1ql, dengan anggapan bahwa kedua yaa'-

nya merupakan penisbatan yang kemudian dibuang, sebagaimana

dibuangnya yaa' pada'U,F\\ dan6xri\\ !'

Al Farra' dan Abu 'Ubaidah me'rajih'kan qira'ah Jr-unhur,

keudanya mengatakan, "Karena di dalam strah Al Qura)atr tidak

pernah disebutkan 9XJ q (keluarga fuluo), tapi dengan penyebutan

rurma" demikian juga iibgt, karena ini bermakna./ql!, atau'&6li ifil
(Ilyas dan para pengikutrya).' Al Kalbi berkata "Yang dimaksud

dengan ',bv- J\ adalatr $^f JI fteluarga Muhammad).' Al Wahidi

berkata "Ini jauh dari mengena, karena redaksi yang setelahnya dan

yang sebelumnya tidak menunjuktan demikian."

Firman-Nya, 'w351 6# A,tf @ ir;ldr t; i4K
(Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang'

orang yang berbuat baih Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba

Kami yong beriman). Penafsirannya telah dipaparkan secara

gambtang.

W$6;6jW (Sesunggahnya Luth benar-bensr salah

seorang rasul). Kisah Luth telah dikemukakan secara garnblang.

<d,$V'^l*iy ((Ingatah) katika Kami selamatkan dia

dan tretuarganya (pengihtt-pengihttnya) semua). Zhad ini terkait

dengan kata yang dibuang, yaitu: Jit (ingaUah), dan tidak benar
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dinyatakan terkaiat dengan Wfil, karena ia tidak diutus diwaktu

penyelamatan itu.

ir#ta(,#* Qrecuali seorang perempuan tua (isterinya

yang berada) bersama-sama orang yang tinggat). Telah

dikemukakan, bahwa tr6ir tisa bermakna g{,vtl (yang telah berlalu),

dan bisa bermakna 4Ulr {fanS tertinggal; tersisa). Maka maknanya: 'I1

,-,f;it ,i Uq C $# ftecuali seorang perempuan tua yangbersama

orang-orang yang tinggal datam adz-ab), atau \Ki i3 U"Ut ;b+glt
(orang-orang yang telatr berlalu yang binasa).

(t;$i6fi'$ (Kenudtan Kami binasakan orang-orang yang

lain), yakni Kami membinasakan mereka dengan siksaan. Maknanya:

bahwa penyelamatannya beserta para pengikutnya kecuali ivanita tua

itu serta pembinasaan kaumnya yang lain yang tidak beriman

kepadanya adalah bukti yang jelas tentang kepastian batrwa ia
termasuk diantara para rasul.

'#,r*'"ig;#{ (Dan sesungguhnya . kamu (hai

penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di
waWu pagt). Ini khithab untuk bangsa Arab, atau penduduk Mekatr

secara khusus. Yakni: melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka,

yang mana di sana terdapat bekas-bekas adzab di waktu pagi.

Eg <a* di wahu malam),maknanya: kalian melatui bekas-

bekas tempat tinggal mereka ketika kalian pergi ke Syarn dan ketika

kalian kembali dari sana, baik siang maupul malam. <tJ|:'{{
(Malra apakah lcamu tidok memiHrkan) apa yang kalian saksikan di

bekas-bekas tempat tinggal mereka yang berupa bekas-bekas siksaan

Allah yang ditimpakan kepada mereka? Karena sesunggunnya di sana

terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran

dan terdapat nasihat bagi orang-orang yang mau menghayati.

Wli'u;,ftitty (Sesungguhnya Yunus benar-benar salah

seorang rasu[). Yurus adalah Dzu An-Nun (yang ditelan ikan paus),
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yaitu Ibnu Mata. Para mufassir mengatakan, bahwa Yunus telah

mengancamkan adzab kepada kaumnya. Lalu ketika adz-ab itu

terlambat datang kepada mereka, ia pun pergi meninggalkan mereka

dan menuju laut serta menumpang perahu, maka kepergiannya ke laut

itu sebagai orang melarikan diri dari maulanya, sehingga disifati

dengan &Uyi ltuu*), dan itulah makna firman-Nya: EfiiJtfllly
.bj;fii ((ngattah) ketttw ia lari ke lwpal yang penuh muatan). Asal

makna tirili aaAan melarikan diri dari majikan. Namun karena ia lari

dari kaumnya tanpa seizin Tulrannya, maka disandangkan sifat itu

kepadanya. Al Mubarrad berkata, "!:J Aitatcwilkan .r.iti (menjauhi),

yakni: pergi kepadanya. Contohnya ungkapan, AT "J:b (budak yang

kabur)." Para ahli ilmu berbeda pendapat, apakah kerasulannya itu

sebelum ia ditelatr ikan paus atau setelahnya? Makna gj.Ai adalatr

tj*;lt(yang penuh).

'G- tlli'uitKl'{13 (Kemudian ia ifut berundi lalu dia

termasuk orang-orang yang lptah dalam undian). Asal makn u*dt
Drakni dan 'il?t adalah ti6it (saling mengalahkan), yaitu 'e$i
(pengundian), yaitu mengluarkan pilJt {anat< panah) untuk mencari

siapa yang menanglkalah. if Mubarrad berkata, "Yakni: 'eilii

(Kemudian ia ikut berundi). Asalnya dari anak panah Yang diundi."

Makna 'L6-iti'uitKi (tatu dia termasuk orang-orang yang

katah dalam undian): 'rnfujlt 'u ')d Qah dia termasuk orang-orang

yang kalah). Dikatakan 'al*t &r5 (aku menyangkal hujjahnya) dan

itt t4*il (AUah membantahnya). Asal maknanya tergelincir dari

posisi untung.

Uh:gA'^Afi (Maka ia ditelan oleh ikan vang besar

dalam lreadoan tercela).Dikatakan dt i,;tiia* L,iilr L;iiitapabila
Liirr e.rii;! (aku menelan suapan makanan). Yakni: C*stfj46 6au
ia ditelan ikan besar). Makna "#'ii (dalam keadaan tercela), yakni

layak mendapat celaan. Dikatakan U'lf.: apabila orang itu
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melakukan sesuatu yang menyebabkannya layak dicela. Adapun i3liir
adalah yang tercela, baik karena melaukan sesuatu yang karenanya ia

layak dicela maupun tidak. Pendapat lain menyebutkan, batrwa foltr
adatalr C"t"ir (bercacat; ber'aib; tercela). Dikatakan 'Jty ill apabila

orang itu melakukan sesuatu yang menjadikannya tercela.

Makna pengundian ini, batrwa ketika Yunus menumpang

perahu, lalu perahu tersebut tidak bergerak (idak dapat berlayar), lalu

para pelautnya berkata, "Di sini pasti ada budak yang kabur dari

majikannya. Dan perahu ini, bila di dalamnya terdapat budak yang

kabur, maka tidak dapat berlayar." Lalu mereka pun mengundi, lalu

undian itu jatutr apda Yunus, maka Yunus pun berkata, "Akulah orang

yang kabur itu." Lalu ia pun menceburkan dirinya ke air.

Sa'id bin Jubair berkata, "Ketika mereka berundi, datang

seekor ikan paus mendekati perahu tersebut, lalu membukakan

mulutnya memrnggu perintatr Tuhannya, hingga ketika Yunus

menghempaskan dirinya ke air, langsung dicaplok oleh ikan puas

tersebut."

',*Sf A'b#7-{j1 (Maka kolau sekiranya dia tidak

termasuk oiong-ororg yang banyak mengingat Allah),yakni tuf)fut
ai (y*g banyak mengingat Allah), ata.u {'crl:".1t (yang banyak

bertasbih; mensucikan Allah).

'o;{ri JL=#.yL$ lnxroyo ia akan tetap tinggal di perut

ilran rtu sampai hari berbangdr), yakni: niscaya perut ikan paus itu

menjadi kuburannya hingga hari berbangkit. Suatu pendapat

menyebutkan, yakni: niscaya ia tinggal di dalam perut ikan itu dalam

keadaan hidup.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai berapa lama ia

tinggal di dalam perut ikan paus itu? As-Suddi, Al Kalbi dan Muqatil

bin Sulaiman berkata, "Empat puluh hari." Adh-Dhahhak berkata,
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"Dua puluh hari." 'Atha' berkata" "Tujuh Hari." Muqatil bin Habban

berkata" "Tiga hari." Dan ada jugay?ng mengatakan hanya sesaat.

Ayat ini mengandung anjtran untuk banyak mengingat Allah

dan memovitasi untuk selalu berdzikir kepada-Nya.

U';t l;I\fiL$ (Kemudian Kami lemparlcan dia l(E

daerahyang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit).l$r utti"yuUfur
(pelemparan). Ibnu Al A'rabi berkata, batrwa i:riat uautah Ltt:e[t
(padang satrara). AI Akhfasy mengatakan, bahwa itu adalah

i*iirltanatr lapang). Abu 'Ubaidah berkata, ",*i\1 ',y AVt (tanatl

yang lapang)." Al Farra' berkata, "Tempat kosong." Diriwayatkan

juga dari Abu 'Ubaidatr, bahwa ia mengatakan, "Yaitu permukaan

tanatl." Lalu ia menyenandungkan syair seorang lelaki dari suku

Khuza'ah: 
(

ep. *Ft fiVags6ttb 3eJ'Y Xi? ii?r5

ulalu aht anglcat kaki yang oht tidoktahtt alcan kctergelincirannya,

dan aht hempaskanpakaianht di negeri yang kosong."

Maknanya: Bahwa Allah menghempaskannya dari perut ikan

paus itu ke padang luas yang tidak ada pepohonan padanya. Saat ia

dihempaskan itu dalam keadaan sakit karena kondisi yang dialaminya

di dalam perut ikan paus itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa

tubuhnya menjadi seperti tubuh bayi ketika dilahirkan.

Para mufassir kesulitan memadtrkan antara firman-Nya yang

terdapat di sini: {;I\AiX$ (Kemudian Kami lemparkan dia tre

daerah yang tandus), dan firman-Nya di tempat lun: i;i$$fi 6-{i

?;,i;-, ifiU$.i;'Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nilsnat

dari Tuhannya, benar-beno ia dicampakkan ke tanah tandus dalam

lreadaan tercela." (Qs. Al Qalam [68]: 49), karena ayat ini

menunjukkan bahwa ia tidak dihempaskan di tanah tandus (atau

padang lapang). An-Nuhas dan yang lainnya menjawab, batrwa di sini
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Allah @ mengabarkan, batrwa ia dihempaskan ke tanah tandus tidak
dalam keadaan tercela. Seandainya bukan karena rahmat Allah &,
niscaya ia dihempaskan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

#gi;* $;gr| (Dan Kami tumbuhknn untuk dia
sebatang pohon dari jenis labu), yakni sebuatr pohon yang

menaunginya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa malcna a|? ini
adalah 6i.b (di dekatnya; di sisinya; di hadapannya). Ada juga yang

mengatakan, bahwa makna # i^adalah iJ luntutrry a). brbi$ adalah

,g3l i'n3 (pohon dari jenis labu). Al Mubanad berkata, "'g$t adalah

sebutan untuk pohon yang tidak berbatang, tapi merambat di atas

permukaan tanah seperti pohon labu dan semangka. Bila berbatang

maka tidak disebut demikian, tapi disebut 66-f 6onon)." Ini juga

pendapat Al Hasan, Muqatil dan lain-lain. Sa'id bin Jubair berkata,

"Yaitu setiap yang tumbuh kemudian mati di tatrun itu juga (tidak

sampai setahun)." Al Jauhari berkata, "t$t adalah pohon yang tidak
berbatang, seperti pohon labu dan serupanya." Az-Za11aj berkata,

"Derivasi l*$ dari 9t<'6i\',#, yakni menempati tempat, yaitu

bentuk #-.- Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah sebutan

non Arab.

Para mufassir mengatakan, bahwa Yunus bernaung dengannya

dari sinar matahari, dan Allah mengirimkan untuknya kambing

gunung yang menyambanginyapagi dan sore, sehingga ia bisa minum
dari susunya hingga dagingnya menguat dan rambutnya tumbuh

kembali. Kemudian setelah itu Allah mengutusnya, dan itulah makna

firman-Ny a: ltij-31 41 *U 6y'^gf5; (Dan Kami utus dia kepada

seratus ribu orang atau lebih), yaitu kaumnya yang pernah ia
tinggalkan ketika ia pergi ke laut latu terjadilah peristiwa itu setelah ia

melarikan diri, sebagaimana yang Allah kisahkan kepada kita di dalam

suratr ini. Mereka adalah penduduk Ninawa. Qatadah berkata" "Ia
diutus ke penduduk Ninawa dari negeri Al Muwashshl." Pembahasan
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tentang kisahnya telah dipaparkan secara gamblang di dalam surah

Yuunus.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ;1 pada kalimat 5
6tii maknanya wcrwu G; dan). Al Farra' berkata, "J ai sini

bermakna ,h @atrkan)." Demikian juga pendapat Muqatil dan Al
Kalbi. Sementara Al Mubarrad, Az'Zanai dan Al Akhfasy

mengatakan, bahwa;1 ai sini maknanya sesuai asalnya (yakni atau).

Maknanya: atau lebih, dengan perkiraan: berapa ketika orang melihat

mereka? lalu dijawab: mereka seribu orang atau lebih. Jadi keraguan

ini berdasarkan penuturan para makhluk. Muqatil dan Al Kalbi

berkata, "Mereka berjumlah lebih dari dua puluh ribu orang." Al
Hasan berkata, "Tiga puluh ribu lebih." Sa'id bin Jubair mengatakan,
*Tujuh puluh ribu."

Ja'far bin Muhammad membacanya: E2L4i, tanpa alif syakk

(atrfyangmenunjukkan bahwa ini partikel pengragu, Vaitu: j'D.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para mufassir, apakah

pengutusan tersebut sebelum ia ditelan ikan paus, dan wawu pada

kalimat '"Si1it; (Dan Kami utus dia) sekadar untuk memadukan

antara apa yang dialaminya dengan ikan paus dengan pengutusannya

kepad kaumnya tanpa menganggap apay4ng lebih dulu dikemukakan

dalam redaksi-redaksi ini dan apa yang dikemukakan belakangan?

Ataukah pengutusan ini setelatr ia ditelan ikan paus? Mengenai ini ada

dua pendapat. Kami telatr mengisyaratkan perbedaan pendapat di

kalangan atrli ilmu, apakatr ia diutus sebelum melarikan diri dari

kaumnya menuju laut, atau ia diutus setelatr itu? Pendapat yang raiih,

bahwa ia telatr menjadi rasul sebelum pergi ke laut, sebagaimana yang

ditunjukkan oleh apa yang telatr kami kemukakan di dalam suratr

Y. uunus, dan ia tetap sebagai rasul. Dan pengutusan yang disebutkan

di sini adalatr setelatr sebelumnya ia sebagai seorang nabi dan rasul.
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*St W ljiLi ltatu mereka beriman, karena itu Kami

anugerahlran kenilcrnatan hidup kepada merelca hingga waldu yang

tertentu), yakni mereka beriman setelah menyaksikan tanda-tanda

kenabiannya, lalu Allah menganugerahi mereka kenikmatan dunia

hingga beral<hinya ajal mereka dan habisnya umur mereka.

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Ilyas adalah Idris. 'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir juga

meriwayatkan seperti itu dari Qatadah. Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Rasulullah $ bersabdq ;rqlil 
".7;tlt(Khi dhir adal ah llyas).'tao

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menshihkannya serta Al
Baihaqi di dalam Ad-Dala'ildan ia men-dha'if-kawrya, dari Anas,. ia

berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah $ dalam suatu perjalanan.

Lalu beliau singgah di suatu tempat istiraha! tiba-tiba ada seorang

lelaki di lembah tersebut, ia berkata, 'Ya Allah, jadikanlah aku

termasuk umat Muhammad # yang dirahmati, diampuni lagi diberi

pahala.' Maka aku pun memerilsa lembah tersebut, ternyata

panjangnya delapan puluh hasta atau lebih. Lalu ia bertanya, 'Siapa

kamu?' Aku menjawab, 'Anas, pelayan Rasulullatr #.' Ia bertanya

lagi, 'Dimana beliau?' Aku jawab, 'Itu dia, beliau dapat mendengar

perkataanmu.' Ia berkata [agi, 'Temuilatr dia dan sampaikan salamku

kepadany4 dan katakan kepadanya, 'Saudaramu, Ilyas,

menyampaikan salam kepadamu.' Maka aku pun menemui Nabi S
dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Lalu beliau pun

menghampirinya hingga berpelukan, lalu kedua duduk dan

berbincang-bincang. Ia berkata'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

setiap tatrun aku maka satu hari, dan ini adalah hari berbukaku, maka

'aoDha'i7 disebutkan oleh Al Albani di dalam Dho'if Al Jani'Q940) dan ia
menyandarkannya kepada Ibnu Mardawaih dari hadits Ibnu 'Abbas, dan ia
mengatakan, "Dha'if"
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aku (ingin) makan bersamamu.' Lalu turunlatr hidangan dari langit

kepada mereka berdua yang berisika roti, ikan dan seledri (lalab).

Kemudian keduanya makan dan juga memberiku makan. Kemudian

keduanya-shalat Ashar, lalu ia meninggalkan beliau. Kemudian aku

melihatrya berjalan di atas awah menuju langit."lal Adz-Dzahabi

mengomentari setelah penilaian shahih dari Al Hakim terhadap

riwayat ini, "sebenarnya ini riwayat palsu. Semoga Allah

membunrkkan orang yang memalsukannya."

'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Ny a, fr,2'oi71 gotuttrah tramu rnenyembah

Ba'[), ia berkata, "(Yakni) berhala."

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, AU-Jj&'&
(Kesejahteraan dilimpahkan atas llyas), ia berkat4 *Kami adalatt

keluarga Muhammad, keluarga Yaasiin (i,orq iD."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas,

ia berkata, "Allah mengutus Yunus kepada penduduk negeriny4

namun mereka menolak ajaran yang beliau bawakan kepada mereka

dan enggan a. Karena mereka besikap demikian, maka

Allah mewahyukan kepadanya, 'Sesungguhnya Aku akan

mengirimkan adza;b kepada mereka pada hari anu dan anu. Karena itu,

keluarlatr engkau dari tengah-tengah mereka.' Lalu beliau

memberitahu kaumnya tentang adzab-Nya yang diancamkan Allah

kepada merek4 namun mereka berkata, 'Kita lihat saja dia nanti, bila

ia pergi dari tengah-tengatr kalian, maka demi Allah akan terjadi apa

yang diancamkannya kepada kalian.' Ketika malam yang dtjanjikan

turunnya adzr;b itu tiba, pagi harinya Yunus keluar, lalu kaumnya

melihatnya, maka mereka pun menjadi waspad4 lalu mereka pun

tatMaudhu', Al Baihaqi di dalam Ad-Dalo'il $la?\; Al Hakim Q/617), dn
Adz-Dzahabi mengatakan, " Matdhu' (palsu), semoga Allah memburulft an orang
yang memalsukannya."
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keluar meninggalkan negeri itu menuju tempat lapang di tanah

mereka, dan mereka memisahkan binatang ternak dari anaknya.

Kemudian mereka berteriak kepada Allah, bertaubat kepada-Nya dan

meminta penangguhan, maka Allah pun memberi mereka tangguh.

Sementara Yunus menanti-nanti berita dari negeri' itu dan

penduduknya, hingga ada seseorang yang lewat, maka ia bertanya,

'Apa yang dilakukan oleh penduduk negeri itu?' Orang itu menjawab,

'Sesungguhnya ketika Nabi mereka keluar dari tengah-tengah mereka,

tatrulatr mereka bahwa dia benar terhadap mereka dan adzab yang

diancamkannya itu. Lalu mereka pun keluar meninggalkan negeri

mereka menuju tanah lapang, kemudian mereka memisahkan setiap

ternak dari anaknya, lalu mereka berteriak kepada Allah dan bertaubat

kepada-Nya. Maka Atlah menerima taubat mereka dan menangguhkan

adzab dari mereka.' Saat itulah Yunus berkata 'Aku tidak akan

kembali kepada mereka sebagai pendusta, selamanya.' Lalu ia pun

beranjak." Kami perenah mengemukakan bahasan tentang kisatrnya

dan riwayat-riwayat seputar itu pada surah Yuunus, maka kami tidak

mengulanginya lagi di sini.

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi meriwayatkan dari

Ibnu'Abbas mengenai firrran-Ny1 fG (Kemudian iaihtt berundi),

ia berkata, "(Yakni) 'U331 (it<ttt dalam undian). '$J31' 'ok ltatu
dia termasuk orang-orang yang kalah dalom undian), yakni:

Termasrrk yang mendapat undian."

Ibnu Abi Syaibalt Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayakan darinya mengenai firman-Ny4 '#'fr (dalam keadaan

tercela), ia berkata "(Yakni) dalam keadaan susah."

'Abdwrazzaq, Al Firyabi, Ahmad di dalam Az-Zuhd,'Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan darinya mengenai finnan-Nya, -u##A'og t\$1
(Malm lralau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak

588 TAFSIR FATHUL QADIR



mengingat Allah), ia berkata, "(Yakni) ei:"itg4 (termasuk orang-

orang yang shalat)."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Ny4 l$\'rLf$ (Kemudian Kami

lemparlran dia ke daerah yang tandus), ia berkata, "(Yakni) Kami

hempaskan dia ke tepi laut."

Mereka meriwayatkan darinya juga mengenai firman-Nya,

Ngi;S @ebatang pohon dari jenis labu), ia berkata, "(Yakni)

lllr ltumUutran yang buatrnya seperti labu).'

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

jalur Sa'id bin Jubair darinya, ia berkata, "S$t adalah segala yang

terserap di permukaan tanah."

Ahmad di dalam Az-ZuM,'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya, ia berkata, "Sesungguhnya

kerasulan Yunus adalah setelah ia dihempaskan oleh ikan paus (yang

menelannya)." Kemudian ia membacakan ayat; l;1{\'rli!
(Kemudian Kami lemparkan dia kc daerah yang tandus) hingga:

4fr'*Vly'"95; (Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang).

Telah dikemukakan juga darinya pernyataan yang menunjulirkan

bahwa Yunus diutus sebelum itu, dan pada ayat ini tidak ada yang

menunjukkan apa yang dikatakannya itu sebagaimana yang telah kami

paparkan.

At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, eefiku

tanyakan kepada Rasulullah $ mengenai firman-Nya, *VJy'*Ci;j;
5:ifi1,-il1 lOan Kami utus dia kcpada seratus ribu orang atou

tebih), beliau bersabda, $fi U* tt:Li (Lebih dari dua puluh ribu

orang)." At-Tirmidzi mengatakan, " Ghatib."r42

'02 Dho' iTAt-Tinnidzi (3229): Dinilai dha' if olehAl Albani.
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Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Lebih dari tiga puluh ribu orang."

Diriwayatkan juga darinyq batrwa mereka itu lebih dari tiga puluh

ribu sekian orang. Diriwayatkan juga darinya, bahwa mereka itu lebih

dari empat puluh ribu sekian orang. Pembahasan perbedaan-perbedaan

pendapat mengenai ini tidak banyak faidahnya.

i4taiv:e'f <,fii jlJLt$lq;1;**'*s
6f ',1, @ <,j;i ;$ e r#f$ @ 6'ry e' fiy
'oK,i iS K r @'4W *Vrt jYS @ 5ir(1 tr$
$ot- K$;61r @ a; L{,iJ"(l f @'..;rs ;a @

'bis.5 fry-q,i;'-iii $ # *: r*w. r@ ax
(tKg@-iry,*t'*ri'i;+Jy ''bji^t?;i'i'd*

J yVrj@ # )c;l ; {161'tog,,$ ifr-Y@'aix

$fiy@ 54{ L:l EV@ 5j,t1I W)rr, @ ?fr?ti, ;r

-/ t o! ,t! c/1 1 ilz
i:t2147--12o-ft) @6,sitya

'cl.a
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<,# iF &@ 6i4 6';fi q'd;3l*, @
@6rtii,5;t;!1,@.

uTanyahanlah (hai Muharunad) kepada mereka (orang-orang kllir
Mekah), 'Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan diii
untuk mereka anak laki-taki?Atau apakah Kami menciptakan

malaikat-malaikat berapa peremp aan dan mere ka
menyaksikan(nya) ? Ketahuilah bahwa ses ungguhnya mereka

dengan kebo hongannya benar-benar mengatakan,' Allah beranah'
Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yong

berdusta.Apakah Dia numilih (mengutamakan) anak-anak
perempuan daripada anak laki-laki?Apakah yang terjadi padamu?
Bagaimana (caranya) kamu mcnetapkan?Maka apakah kamu tidak

mcmikirkan ?Atau apakah kamu memp anyai bukti yang
nyata?Maka bawalah kirabma jika kamu mcmang orang4rrang

yang benanDan mcreka adakan ftubungan) nasab antoraAllah
dan antara Jin Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka
benar-b,enar akan diseret (ke neraka)rMaha SuciAltah dari apa

yang mcreka s{atkan,kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan
dari (dosa).Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu

sembah itusekali-kali tidak dapat mcnyesatkan $eseorang)
terhadap Allahrkecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang

ryenyalaTiada seorang pan di antara kami (malaikat) melainkan
,nempunyai kedudukan yang tertenturdan ses ungg ultnyo kami

benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).Dan
sesungguhnya kart benar-benar bertasbih (kepado

Allah).Ses ungguhya mereka benar-benar akan berkatar' Kalau
sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dart @itab-kitab yang

diturunkan) kepada orangarang dahulurbenar-benar kami akan
jadi hamba Allah yang dibercihkan (dari dosa).'Tetapi mcreka
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mengingkarinya (Al Qur'an); mtka kelak mereka akan mengetahui

(akibat keingkarannya itu).Don sesungguhnya telah tetap janji
Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,(yaitu)

sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.Dan

sesungguhnya tentara Kami italah yang pasti mcnang.Maha

berpalinglah kamu (Muharunad) dari mereka sampai suatu
ketikaDan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat
(adzab itu).Maha apakah mereka meminta supaya silcsa Kami

disegerakan?Maka apabila sillsaan itu turun di halamon mereka,

maka amat buruklah pagi hariyang dialami oleh orang-orang yang

diperingatkan ituDan berpalinglah kamu dafi mereka hWga suatu
. ketika.Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihalMaha

Suci Tuhanmu Yang mcmpanyai keperkasaan dari apayang
mereka katakan Dan kesejahteraan dilimpahkan atos para
rosulDan segala puji bagiAllah Tuhan sekalian alam."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: l4g-l8f/)

Ketika kaum Quraisy dao kabilah-kabilatr Arab menyatakan

batrwa malaikat adalah anak-anak perempun Allah, Allah &
memerintahkan Rasul-Nya # untuk menanyakan kepada mereka

dalam benhrk kecaman dan celaan, Allah purberfirman, 4*-;1i
(Tanyakanlah (hai Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir
Melrah)), hai Muhammad, yakni: eii*'t (tanyakan kepada mereka).

<-,j-1ili33\q16$J (Apokah untuk Tuhanmu anak-anak
perempuan dan untuk merelca anak laki-laH?), yakni: Bagaimana bisa

mereka menetapkan berdasarkan kedustaan yang mereka anggap

benar ini, bahwa bagi Allah jenis yang rendah dan lemah, yaitu
perempuan, dan menetapkan bagi mereka jenis tinggi, yaitu laki-taki.
Ini tidak lain hanyalah ketidak adilan dalam pembagian karena

lematrnya akal mereka dan buruknya pengetatruan mereka. Ini seperti
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firman-Nya, €:*b'ila!@ ihifftfai$s1*.nparan @atut)

untuk lramu (anak) laH-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang

demiHan itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil." (Qs. An-

Najm [s3]:21-22).

Kemudian Allah menambahkan lagi kecaman dan celaan bagi

mereka dengan berfirman, 6try fr C$ylLitlt l;tr'f (Atau

apatrah Kami menciptakan malailwt-malaikat berupa perempuan dan

merelra merryaksikan(nya)?). Allah beralih dari perkataan yang ertama

kepada yang lebih mengecam dan membungkam mereka, yakni:

Bagaimana bisa mereka menetapkan paxa malaikat itu sebagai

perempuan padahal mereka tidak menyaksikan ketika penciptaan

malaik{? Ili"seperti finnan-Ny4 ySi'*'i'".fi'tK$fi li:l{-t

;ifi li;n'(i;'oon mereka meniadiknn malaikat-malaikat yang

merelrn rtu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai

orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan

malaikat-malailat itu?" (Qs. Az-Zu**rruf [a3]:' 19). Allah &
menerangkan, bahwa hal seperti itu tidak dapat diketatrui kecuali

dengan menyaksikan, sedang mereka (orang-orang kaft itu) tidak

menyaksikan, dan tidak ada dalil sant'Wat yang menunjukkan itu,

serta itu termasuk yang tidak dapat dijangkau oleh akal sehingga

pengetahuan itu tidak dapat disandarkan kepada akal mereka.

Kemudian Allah & memberitatrukan tentang kedustaan

mereka, Allah berfirman, ff{',i$Xi@l <rJfr 6le i;*t
'oi.S3 (Ketahuilah balwa sesungguhnya mereka dengan

lrebohongannya benar-benar mengataftan,'Allah beranak.' Dan

sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusra). Allah &
menerangkan, bahwa perkataan mereka yang berupa kedustaan dan

mengada-ada ini adalah tanpa dalil dan tanpa keraguan, karena Allah

tidak beranak dan tidak diperanakkan
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Jumhur membacanya: 'il'i;, dalam bentuk fi'l madhi yang
disandarkan kepada Allah. Ini dibaca juga: $r ij5, dengan meng-
idhafah-kan il5 t<epada tht, karena dianggap sebagai khabar dan
mubtada' yang dibuang, yakni: br Jlil(l-l,it ttf1Jq- (mereka

mengatakan, *Mahikat itu anak Allah."). lJ3ir Uermakna jr*L ai**u
mufrad, mutsanna dan jamak serta mudzakkar dan muannats-nya
sama.

Kemudian Allah S mengulang kedaman dan celaan bagi
mereka dengan berfirman, '4&.>fifi jXS Q4pakah Dia memilih
(mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?).
Jumhur membacanya denganfathah pada hamzah sebagai pertanyaan
untuk mengingkari, dan hamzah washl-nya dibuang karena sudatr
tercukupi lJEll. Sementara Nafi' dalam suatu riwayat darinya, Abu
Ja'far, Syaibatr dan Al A'masy membacnya dengan hamzah washl
yang ditetapkan bila qira'ahnya dimulai dari sitn, dan dibuang bila
qira'ahnya merupakan sambuugan, dan isti/ham-nya ber-tamvin,
demikian yang dikatakan oleh Al Farra'. Huruarya dibuang karena
sudatr diketatrui dari posisinya. Atau karena ilr+1 dan yang
setelahnya sebagai badal dari kaliman yang dicertakan dengan
perkataan (al qaut). Berdasarkan perkiraan tidak adanya isti/ham darr
badal, maka sejumlah ulama peneliti, termasuk Al Falra.,
menyatakan, batrwa kecaman ini dengan isti/ham dan tanpa isti/ham,
sebagaimana pada finnan-Ny r"$$ft$- 4.ru'{tt,Kamu telah
menghabislcon rezekimu yang baik dalam trehidupan duniawirnu
(saja);'(Qs. Al Ahqaaf P6l:20). Ada juga yang mengatakan, bahwa
ini karena disembunyikannya perkataan (al qaul).

-b;<nJ6KE (Apalcah yang terjadi padamu? Bagaimana
(caranya) lamu menetapkan?). Dua kalimat pertanyaan yang tidak
saling terkait dari segi i'rab. Pertanyaan yang pertama tentang kondisi
yang mereka alami, dan ini merupakan pertanyaan yang mengingkari.
Sedangkan pertanyaan yang kedua sebagai benhrk keherananan dari
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I

ketetapan yang mereka tetapkan. Maknanya: Apa yang terjadi pada

kalian? Bagaimana bisa kalian menetapkan bagi Allah anak

perempwm, yaitu bagian yang tidak kalian sukai, dan menetapkan

bagi kalian anak laki-laki, yaitu bagian yang kalian sukai?

'o;|ti*'t (Matra opakah kamu tidak memikirkan?), yalari

tlfl;S lalu salatr satu /aa'-nya dibuang. Maknanya: apakatr kalian

tidak berfikir sehingga bisa mengetahui bathilnya perkataan kalian?

:-):*:F{ Qqrr" apaknh kamu mempunyai bukti yang

nyataT), yakni argumen yang jelas lagi nyata yang mendukung apa

yang kalian katakan ini. Ini bentuk peralihan dari satu kecaman

kepada kecaman lainnya, dan dari satu celaan kepada celaan lainnya.

'4*iKoyKS;;11 (Maka bawalah kitabmu iitra kamu

memang orang-orang yang benar), yakni: maka tunjukkanlatt

,ugumen kalian yang jelas atas hal ini jika kalian memang orang-orang

yang benar mengenai apa y^ng kalian lotakan. Atau: tunjukkanlah

Kitab yang membela kalian dengan argumen yang mencakup itu.

(.;::' '4'6j iqfi.r (Dan mereka adakan (hubungan) nasab

antara Allah dan antara "/ln). Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa

yang dimaksud dengan *$ ai sini adalatr malaikat. Mujatrid berkata

"Yaitu salah satu klan malaikat yang disebut tlelt.' Abu Malik
berkatq "Mereka disebut Q.ir f.ure"u meneka adalah para penjaga jin."
,-;ilt adalah fi.lalt (penyatuan). Qatadah dan Al Kalbi berkata,

"Mereka -semoga Allah melaknati merekr mengatakan, bahwa Allah

menikatr dengan jin, dan malaikat tennasuk anak-anak mereka."

Keduanya juga mengatakan, bahwa yang mengatakan demikian adalatt

kaum yatrudi. Sementara Mujahid, As-Suddi dan Muqatil berkata

bahwa yang mengatakan ini adalah IGnanah dan Khuza'ah, mereka

mengatakan" "sesungguhnya Allah melamar kepada para pemuka jin,

lalu mereka menikahkan-Nya dengan anak-anak perempuan terbaik

mereka. Maka para malaikat itu anak-anak perempuan Allah dari
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anak-anak perempual terbaik jin." Al Hasan berkata, "Mereka

menyekutukan syetan dalam menyembatr Allah. Itulah +:3t
(penyatuan) yang mereka buat.'

Kemudian Allah S menyanggah mereka dengan firman-Nya,

i'2P5 iy-$,?ry:iii (Dan sesungguhnya iin mengetahui bahwa

merelra benar-benar aknn diseret (l@ neraka)), yalari mereka

mengetahui bahwa orang-orang kafir yang mengatakan perkataan ini
akan diseret ke neraka dan diadzab di dalamnya. Pendapat lain

menyebutkan, yakni: jin mengetahui bahwa diri mereka akan diseret

untuk dihisab. Pemaknaan yang pertama lebih tepat, karena lafazh
')(6|i bila dikemukakan secara mutlak, maka maksudnya adalah

adzab. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: Jin telah

mengetahui bahwa mereka akan dibawa ke surga.

Kemudian'Allah S mensucikan Diri-Nya dengan berfirman,
'O;r4-G;tllj* (Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan).

Atau ini kisatr tentang ucapan malaikat yang mensucikan Allah & dart

apa yang disifatkan orang-orang musyrik kepada-Nya.

Pengecualian pada firman-Ny4 ia,ltXftii{;;f"Sy (kecuali

hamba-homba Allah yang dibersihkan dari (dosa)) adalah

pengecualian terputus. Perkiraanya: Akan tetapi hamba-hamba Allah
yang dipilih terbebas dari meny sifat itu kepada Allah.

Lafah ini dibaca jugafathahpadalaam dan ilengan kasrahl'ay$,ilii

dn i$,.lll, mdkna keduanya telah kami jelaska di muka. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa ini pengecualian dari 36b;1, yakni:

Sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka kecuali yang

diselamatkan. Maka ini adalah pengecualian yang bersambung, dan

bukan pengecualian yang terputus.

Kemudian Allah meng-hltithab orang-orang kafir secara

umum, atau orang-orang kafir Mekah secara khusus. Allah berfirman,

{E$'$"AE@F WGK\ (Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa
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yang lramu sembah itu, sekali-kali tidak dapat merryesatlcan

(seseorang) terhadap Allah). Yakni: sesurigguhnya kalian dan tuhan-

tuhan yang kalian sembah selain Allah itu sama sekali tidak dapat

merusak dan menyesatkan para hamba Allah. .rii terkait dengan 'i$lt,

darrwsntu pada 'aA$ti! bisa untuk meng- 'athf-y*rkarena tsm'01, a1y|

bermakna f (bersama). li sebagai maushul atan mashdar, yakni: $f
$:l*JqrriJti (Muku sesunggghnya kalian dan yang kalian sembah itu),

atau (dan penyembahan kalian). Makna 'ip.Lt adalatr 'b
(menyesatkan). Dikatakan |P.1t &l dax_i)!.!t &-iiif latu menyesatkan

orang itu), dan dikatakan e$,1 ot;(:i'aan a#! '*r'l1me-nyesatkannya

pada sesuatu), seperti hultiyu ,!!l,*'it:el a* ri#r{u|. Al Farra'

berkata, .,Orang-orang HtjtE mengatakan| 'rE),_ sedangkan orang-

orang Najed mengatakan , '*il. Dikatakan itTt 91,3 # ",tX3 F
artinya fulan merusak hubgngan si fulan dengan isterinya. 1a6i fu;fr ai

sini bermakna 3t i)t, j*ly (penyesatan dan pengrusakan)." Muqatil

berkata 'Yakni: kalian sekali-loli tidak dapat menyesatkan seorang

pun dengan tuhan-ttrhan kalian, kecuali orang yang telatr ditakdirkan

Allah batrwa ia akan masuk neraka yang menyala-nyala."

u pada kalimat illY aaaUnnafryah (penafi; yang meniadakan),

darn kl adalah ffiithab trntgk mereka dan apa yang mereka sembatr

karena mereka lebih dominan. Az-7anaj mengatakan, "Sejauh yang

aku ketatrui, bahwa para mufassir sama sependapat, bahwa maknanya:

kalian sekati-kali tidak dapat me,lryesatkan seseorang kecuali orang

yang telah ditakdirkan Allah rurtuk sesat." Contohnya ungkapan

seorang penyair:

G.6 6'oqf'rs #/,'rl
"Lalu ia membalas reka perdayanya dengan penyesatannya,

sehingga ia pun meniadi orang yang merryesatkan kami."
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#SVrl,l;$ Qrccuati orang-orang yang akan masuk
neralra yang menyala). Jumhur membacanya: )C, dengan kasrahpada

laam, karena manqush mudhaf yang dibuang yaa'-nya karena
bertemunya dua suhtn, dan ini dibawakan kepada lataz4r. S, serta
diungkapkan dengan bentuk kata tunggal sebagaimana halnya j. lt
Hasan dan Ibnu Abi 'Ablah membacanyadengan dhammahpadalaam

disertai wowu setelaturya UU"I.Diriwayatkan juga dari keduanya,

balrwa mereka membacanya dengan dhammah pada laam tanpa

disertai wcrwu li*1. Qira'atr yang disertai wqwu, maka ini
berdasarkan anggapan bentuk jamak salim dengan wowu karena

dibawakan kepada makna i, darr, dibuang nuun jalrrratsrya karena

idhafah [asalnya lt]va1. Adapun yang tanpa wawu, kemungkinannya
jamah hanya saja wau,u-nya dibuang dalam penulisannya

sebagaimana dibuang dalam pengucapannya. Kemungkinan juga

sebagai kata tunggal, tapi semestinya dengan kasrahpada laam. An-
Nuhas berkat4 "Sejnrnlah alih tafsir mengatakan, bahwa itu adalatr

kesalahan pengucapan, karena tidak boleh dikatakan: *"ult gtl tk
(ni hakim Madinah)."

Maknanya: bahwa orang-orang kafir dan apa-apa yang mereka

sembah tidak dapat menyesatkan seorang pun dari hamba-hamba

Allah, kecuali orang yang temrasuk atrli nerakq yaifu orang-orang

yang terus menenrs di dalam kekufiran. Ditetapkannya kepastian ini
terhadap orang kafir karena telah ditetapkan kesengsaraan baginya,

dan bahwa ia termasuk orang yang akan masuk neraka.

Kemudian malaikat berkata memberitahukan kepada Nabi $
sebagaimana yang dikisahkan Allatr S tentang mereka, i6fi JygY:

iitS {fdao seorang pun di antara kami (malaitrat) melainkan
mernpunyai lcedudukan yang tertentu). Pada redaksi ini ada kalimat
yang dibuang, perkiraannya:3et rI2 u5 ltiaak ada seorang pun di antara

kami), atau .!li; I ui (tidak satu malaikat pun di antara kami)
melainkan mempunyai kedudukan tertentu dalam menyembah Allah.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkiraannya: Dan tidak ada

seorang pun di antara kami kecuali siapa yang mempunyai kedudukan

tertentu. Orang-orang Bashrah membenarkan perkiraan yang pertama,

sementara orang-orang Kufah membenarkan perkiraan yang kedua.

Az-Zajjaj berkata, "Ini perkataan malaikat dan di sini ada kata yang

disembunyikan. Maknanya: dan tidak ada seorang malaikat pun di

antara kami melainkan ia mempunyai kedudukan tertentu."

Kemudian mereka berkata, '$Ai';l($ ga" sesungguhnya

lrami b enar -b enar ber shaf-s haf (dalam menunailcan p erintah All ah)),

yakni di tempat-tempat ketaatan. Qatadah berkata, "Mereka adalah

para malaikat, mereka membariskan kaki-kaki mereka." Al Kalbi

berkat4 "Barisan para malaikat di langit seperti barisan penghuni

dunia di bumi."

itfiifi ';r$ Ey lnan s e s ungguhnya kami b enar -b enar b ert as bih

(lcepada Altah)), yakni yang mensucikan Allah dari apa-apa yaig
disandangkan oleh orang'orang musyrik kepada-Nya. Ada juga yang

mengatakan, yakni: mendirikan shalat. Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud dengan ucapan mereka itjAt adalah yang

memadukan tasbih dengan lisan dan dengan shalat. Maksudnya"

bahwa shaf-shaf ini adalah shaf-shaf malaikat, dan tidak sebagaimana

yang dinyatakan oleh orang-orang kafir bahwa mereka itu anak-anak

perempum Allah.

ilabftb (Sesunggutrya mereka benar-benm akan berkata).

Ini kembali memberitakan tentang orang-orang musyrik. Yakni:

sebelum diutusnya Muhammad $, ketika mereka menyadari kejahilan

ini, mereka berkata, ,rtllA6$+';ti (Kalau sekiranya di sisi kami

ada sebuah kitab dari (kttab-Htab yang diturunkan) kepada orang-

orang dahulu), yakni sebuatr kitab diantara kitab-kitab umat-umat

terdahulu, seperti Taurat dan Injil.
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'+;,Al ii,qk (benar-benar kami akan iadi hamba Allah

yang dibersihknn (dari dosa)), yakni: tentulah kami memurnikan

ibadatr kepada-Nya dan lrufur terhadap-Nya. E1 pada kalimat t6ftb
(Sesunggulrya mereka benar-benor) mukhaffafah min ats'tsaqilah

(yang diringankan dari yang berat; yakni aari &p, dan di sini terdapat

dhamir sya'n yang dibuang. Laam-nya sebagai pemisah antara ini dan

penafi, yakni: $lff,;iir';;&tttf 6tlttr 8f 1D* sesungguhnya

perihal orang-orang kafir Arab itu, mereka benar-benar mengatakan...

dst.)

Foa' pada firman-Nya" i!i;* (Tetapi mereka

menginglcarinya (Al Qur'an)) adatah faa' fashth yang menurjukkan

kepada kalimat yang dibuang, ymg diperkirakan terdapat di dalam

redaksi ini. Al Farra' berkata, "Perkiraannya: Lalu datanglah

Muhammad membawa Al Qur'an, tetapi mereka mengingkarinya." Ini
bentuk keheranan terhadap mereka.

5t:i3-S;3 (maka lcetak mereka akan mengetahui (akibat

keingkarannya itu)), yakni akibat kekufuran mereka. Ini merupakan

ancaman keras terhadap mereka.

Kalimat '4A 6# Wt; t6j (oo" sesungguhrrya telah

tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul)

adalah kalimat permulaan yang menegaskan ancaman tadi. Yang

dimaksud dengan L;3r ini adalah apa yang dijanjikan Allah berupa

pertolongan dan kemenangan atas orang-orang kafir. Muqatil berkata,

"Yang dimaksud dengan L$ir ini adalah firman Allah &: ':tt 4'^
-&;t "6 6if*',luoh telah menetapkan: 'Aht dan rasul'rasul-Ku

pasti tnenang'. " (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2l). Al Fara'

berkata,"(Yakni)telah tetap janji Kami batrwa kebatragiaan

bagi mereka."

Yang lebih tepat menafsirkan k$lr ini dengan apa yang

disebutkan di sini, karena Allah mengatakan, fu @ 'aifli'{ 
trL
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i,j$ft '4 $i @aitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti

mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang

pasti menang). Inilah L$ir yang disebutkan tadi, dan inilah

perrafsirannya. Yang dimaksud dengan tentara Allah adalah para rasul

dan para pengikut mereka. Asy-syaibani berkata, "Di sini

menggunakan lafazhjarnak, yakni: 'o$i'{ <l*S pasti menang), iru
untuk menyeragamkan akhiran ayat."

Janji pertolongan dan kemenangan bagi mereka tidak

menafikan kalahnya mereka dan menangnya orang-orang kafir di

sebagian tempat, karena mayoritasnya di setiap tempat merekalatr

yang mengatatrkan musuh-musuh mereka. Jadi redaksi ini dalam

bentuk umum (kebanyakan), bahwa kesudahan yang terpuji bagi

mereka dalam setiap kondisi dan setiap tempat, sebagaimana yang

difirmankan Allah &, 3JH.i3;J(r*Don kesudahan yang baik

adalah bagi orang-orangyang bertahtta." (Qs. Al A'raaf [7]: 128).

Kemudian Allah & memerintahkan Rasul-Nya agar berpaling

dari mereka dan tidak memperdulikan kejahilan dan kesesatan

mereka. Allah berfirman, g&:;*tlS (Mata berpalinglah lcamu

(Muhammad) dari mereka sampai suatu lcetika), yakni: Berpalinglalt

dari mereka hingga waktu yang telah ditentukan di sisi Allah, yaitu

masa menahan terjadinya peperangan.As-Suddi dan Mujahid berkata,
*(Yakni) sampai Kami memerintahkanmu untuk berperang." Qatadah

berkata, "(Yakni) hingga mati." Pendapat lain menyebutkan, yakni:

Sampai hari Badar. Ada juga yang mengatakan: Saat penaklukan

Mekatr. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa hukum ayat ini dihapus

oleh ayat pedang (ayat yang memerintatrkan perang).

'a#-'-t;i#S (Dan tihattah rnereka, maka kelak mereka

alun melihat (adzab itu)), yakri: Dan lihatlah mereka ketika adza;b

menimpa mereka yang berupa kematian dan penawanan, maka kelak

mereka akan melihat ketika kesadaran sudah tidak lagi berguna bagi
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mereka. Penggunaan lafa/r. ]t-lyi (melihaQ memaksudkan dekatnya

peristiwa ini, yakni: niscaya mereka akan melihat sebentar lagi. Ada
juga yang berpendapat, bahwa maknanya: Maka kelak mereka akan

melihat adzab pada Hari Kiamat.

Kemudian mengancam mereka dengan firman Allah &: L;3$
5J#- (Maka apalah mereka meminta supcrya siksa Kami
disegerakan?). Mereka yang sangat mendustakan pernatr mengatakan,
*Bilakah 

terj adinya adzab itu?"

#qtj$ (Maka apabila siksaan itu turun di halaman
merelrn), yakni: eq,,'C 1x' +fu i, r31 (apabila adzab Allatr bagi
mereka turun ke halaman mereka). Secara batrasa Lr:.lr adalatt

halaman rumatr yang luas. Al Farra' berkata, *eqi, (to*" ai
halaman mereka) d* rrfi i, fturun kepada mereka) maknanya sama."

Az-Zajjaj berkata, *Adzab mereka itu adalah kematian." Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah turunnya
Rasulullah # ke halaman mereka pada hari penaklukan Mekatr.

Jumhur membacanya dalam bentuk bina' lit fa'il 6il.
Sementara 'Abdullah bin Mas'ud membacanya dalam bentuk bina' lil
maf ul (i1), au, i oo, dan maj rur-nya memerankan posisi fa' il.

'u-2iAi'53ir3 (maka amat buruHah pagi hari yang dialami
oleh orang-orang yang diperingatkan itu), yakri: betapa buruknya
pagi mereka. Dikhususkannya penyebutan pagi karena adzr;b selalu

datang di pagi hari.

Kemudian Allah & mengulang lagi untuk menegaskan

ancaman adzab. Allah berfirman, 3;,:'#3@ g&;1:;$;
62;i- (Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu leettka.

Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat). Dibuangnya
mqf;1tlfildi sini dan disebutkannya itu pada katiamt yang perrarna,

bisa karena telah ditunjukkan oleh yang pertama sehingga tidak
disebutkan lagi di sini, atau memaksudkan keumuman untuk
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memberitahukan bahwa apa yanig akan dilihat itu adalah berbagai

macam adzab yang tidak dibatasi sifatnya.. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa kalimat ini memaksudkan kondisi-kondisi Hari

Kiamat, dan kalimat yang pertama memaksudnya adzab bagi mereka

di dunia. Berdasarkan pendapat ini, maka bukan merupaka penegasan,

tapi kelanjutan.

Kemudian Allah $ mensucikan Diri-Nya dari keburukan apa

yang mereka lontarkan. Allah berfirman, 6j;-G 'ili {,t',f;5 $*$
(Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperknsaan dari apa yang

merelra katatran).61;lr aaaan keperkasaan dan kekuatan. Maksudnya

adalah mensucikan-Nya dari segala yang disandangkan kepada-Nya

dari hal-hal yang tidak layak dengan kemuliaan-Nya. 'ej$S,t (Yang

mempunyai keperkasaar) sebagai badal darJ. q3(Tuhanmu).

Kemudian Allah menyebutkan apa yang menunjukkan

penghormatan dan pemuliaan para rasul-Nya. Allah berfirman, (f1$
<4Y"Irt & (Dan trcsejahteraan dilimpahkan atas para rasul), yakni

orang-orang yang diutus kepada para hamba-Nya dan menyampaikan

risalatr-risalah-Nya. Yaitu dari iSUJt yang bermakna ucapan selamat.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makannya: Keamanan bagi

mereka dan keselamatan dari-Nya dari segala hal yang tidak disukai.

6r':f;io in'l3$ loan segala puii bagi Allah Tuhsn sekalian

alam). Ini bimbingan bagi para hamba-Nya agar memuji-Nya atas

pengutuan para rasul-Nya kepada mereka sebagai para pembawa

kabar gembira dan pemberi peringatan. Juga sebagai ajaran bagi

mereka tentang apa yang harus mereka perbuat ketika Allalt
menganugeralrkan nikmat kepada mereka dan bagaimana mereka

memuji-Nya.

Suatu pendapat menyebutkan, batrwa ini pujian atas binasanya

orang-orang musyrik dan menangnya para rasul atas mereka.
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Yang lebih tepat, batrwa ini pujian bagi Allah & atas segala
kenikmatan yang dianugerahkan-Nya kepada semua makhluk-Nya,
sebagaimana yang diisyaratkan dari dibuangnya apa yang dipuji,
karena pembuangannya mengindikasikan keumuman sebagaimana
yang dinyatakan di dalam ilmu ma'ani. &rir adalah pujian yang baik
yang memaksudkan pengagungan.

Ibnu Jarir meriwayatkan.dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-
Nyq (:::''r#',frjft.i, j# (Dan mereka adakan (hubungan) nasab
antara Allah dan antara Jin), n berkat4 "para musuh Allatl
menyatakan bahwa Allah & aan iblis adalatr dua bersaudara."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinva mengenai firman-Nya,
'a/g'6K1Y (Matra sesungguhnya kamu dan opa-apa yang kamu
sembah itu), ia berkata, "(Yaloi) maka sesungguhnya kalian, watrai
sekalian kaum musyrik, dan apa-apa yang karian sembah itu, yakni
tuhan-tuhan kalian itu. 'q$bj&i-iu (sekali-kati tidak dapat
menyesatlcan (seseorang) terhadap ailah), yakni: ',fu (tidak dapat
menyesatkan). #lVil;Sy (kccaati orang-orang yang akan
masuk neraka yang menyala), yakni: kecuali yang telah ada di dalam.
pengetatruan-Ku bahwa ia akan masuk ke dalam neraka yang
menyala."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga
mengenai ayat ini, ia berkata, "(yakni) Allah mengatakan:
sesungguhnya kalian tidak dapat menyesatkan, dan Aku juga.tidak
menyesatkan dari kalian, kecuali yang telatr Aku tetapkan bahwa dia
akan masuk neraka yang menyala." 'Abd bin Humaid dan Ibnu
Mardawaih meriwayatkan darinya juga mengenai ayat ini, ia berkata,
"(Yakni) kalian tidak dapat menyesatkan kecuali orang-orang yang
akan masuk neraka yang menyala.,,

'Abdnrrazz-aq, 'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan
darinva mengenai firman-Nya" ijxi6ii Jt1us (Tiada seorang pun
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di antara lrami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang

tertentu), ia berkata, "(Yakni) malaikat. StAi'r;eey (dan

sesungguhnya lami benar-benm bershaf-shaf (dalam menunaikan

perintah Allah)), yakni malaikat. Si$iii;l$ (Dan sesungguhnva

lrami benar-benar bertasbih (kepada Allah)), yakni malaikat."

Muhammad bin Nashr Al Marwazi di dalam y,ttab Ash'Shalah,

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-syaikh dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari 'Aisyatr, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda, e ti
?"tt.'n\ybvi,$.ilt ifi u.ti,?.6 it\o itt; *'\ti,6 vy 2*)t
(jtfelt',;+l iy .i,tl6 lfia* ada tempat sebesar telapak knki pun.di

tangit lrecuali padanya ada malaikat yang bersuiud atau berdiri.

Itutah perlrataan malaikat, 'dan sesungguhnya kami benar'benar

bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah). Dan sesungguhnya

lrami benar-benar bertasbih (kepada Attah);1 3143

Muhammad bin Nashr dan Ibnu 'Asakfu meriwayatkan dari Al
'Ala' bin Sa'd, batrwa pada suatu hari Rasulullah # mengatakan

kepada para sahabarrya, its glt W d i';' it g ifi il.c-Jt *i
+u" it "€.rt ily *=lt (Langit merintih dan adalah layak baginya

untuk merintih. Tidak ado tempat sebesm telapak kaki pun kecuali

padanya ada malaikat yang sedang rulat atau suiud). Kemudian

beliau membacakan ayat: 'oj;AriiSl$@ d;Ai$gg @on

sesungguhnya lcami benar-benar bershaf-shaf (dalatn menunailcan

perintah Allah). Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih

(trepada AtlaDl*
'Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin Manshur, 'Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani

dan Al Baihaqi di datam Asy-SYu'ab meiwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

ia berkata, "sesungguhnya diantara langit-langit itu ada langit dimana

ra3 Sangat janggal (ghanQ, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab

Tafsimya(41445) dan ia mengatakan, *Ini hadits mtrfu\ sangat ghwib."

'*Shahih,disebutkan oleh Al Albani di dalam Shahih Al Jamr'(1020).
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tidak ada satu tempat sebesar sejengkal pun kecuali padanya ada dahi
malaikat atau kakinya yang sedang berdiri atau sujud." Kemudian ia
membacakan ayat: 'bj#';Xflr@ tiAi'AEy @o" sesungguhnya
lrami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
Dan sesungguhrrya kami benor-benar bertasbih (kepada Altah)).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, Ibnu
Jarir dan Ibnu Mardawaih, dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullatr $
bersabda, ,'4 bl q :t S ttbt ot*)t itl .Ej,*'t v E$ U?'t 6 ,rl Afi,4u A;4;* "e?tt ltvi\tld gi g* W u-lsesungsuhnya aht
melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aht mendengar apa yang
tidak kalian dengar. sesungguhnya langit merintih, dan adalah tayak
baginya untuk merintih. Tidak ada tempat sebesar empat jari pun
lrecuali ada malailat yang meletalckan dahinya bersujud kepada
Allah).'ras

Disebutkan di dalam Ash-ShabiWan yang lainnya: ..Bahwa

Nabi # memerintatrkan para sahabat agar membentuk barisan
sebagaimana berbarisnya malaikat di hadapan Tuhan merek4 maka
para sahabat berkata, 'Bagaimana berbarisnya malaikat di hadapan
Tuhan mereka.' Beliau bersaM4 C tti*t*X;:tiuh 3y'.1t$.L4;_
LaloltlMereka meluruskan barisan-barisan (seperti yang) di depan,
dan merelra soling merapatkan barisan).,,t46

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu .Abbas

mengenai firman-Nyq A1\ilAgr&rili 6atau sehirarya di sisi kami
ada sebuah hitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepoda orang-
orang dahulu), ia berkat4 "(yakni) karena tidak datang kepada kaum
musyrik Mekah kitab yang menyebutkan orang-orang terdahulu dan
orang-orang yang kemudian yang kafir terhadap Al Kitab, 6;ti.$;i
(mafu kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu))."

t4,Hasan, Ibnu Majatr (4190); At-Tirmidzi e3r2); Dishahibkan oreh Al
Albani.

t$shaih,Muslim, (l/322) dan Ahmad (5/l0t) dari hadits Jabir bin samuratr.
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Al Bu**rari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

Anas, ia berkata, 'oRasulullah # menyerang Khaibar di pagi hari

ketika mereka berangkat membawa sekop (peralatan berkebun).

Tatkala mereka melihat beliau, mereka berteriak, 'Muhammad dan

pasukannya.' Maka beliau bersabda, yqd? \i1 ,3p U:f ,Ft N
ualjdjt i*ov-t ,;; (Allah Maha Besar. Hancurlah Khaibar.

Sesungguhnya apabila kami menurunkan (adzab)di halaman suatu

lraum, malra amat buruHah pagr lari yang dialami oleh orang-orang

yang diperingatkan itu).' Al hadits. 147

Ibnu Sa'd dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Sa'id,

dari Qatadatr, dari Anas, bahwa Rasulullah $ bersabda, up $,i;" r31

i-U"ify ',y "fr Lil 69 ,UV ,tit; ';-V,'{t (Apabila tralian memberi

salam lrepada para rasul, maka berilah salam kepadalat, karena

sesungguhnya alu juga salah seorang manusia dari antara para
rasul).Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan serupa itu dari jalur Abu

Al 'Awwam, dari Qatadatr, dari Anas, secara mauquf, dengan redaksi

yang lebih panjang dari itu.

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, 'Abd bin Humaid, Abu
Ya'la dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari

Rasulullah $: "Bahwa adalah beliau, apabila hendak salah dari

shalatny4 beliau mengucapkan,'&@ 5j;* 6'rg #'qS$+
<,:Jiit56flf @ $F$t(b (Maha suci ruhanmu Yang

mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan

lresejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi

Allah Tuhan selcolian alam)."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"Kami mengetahui selesainya Rasulullah # dari shalat dengan ucapan

beliau: qS8*" (Maha Suci Tulwnmu...) hingga akhir ayat." Al
IGathib juga meriwayatkan serupa itu dari hadits Abu Sa'id.

taTMuttafaq 'alaih, AlBukhari (4200) dan Muslim, (311426).
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Ath-Thabarani meriwayatkan dari Taid bin Arqam, dari

Rasulullah S, beliaubersabda, W dt fi. t &t Ew:;,'1 ,9\:e 'Sl ';ilii g;

.lq#g is # ,c.tr; tfls <;iE u., fi.3;;ig |b.v"yJt & ?;u"s ,3ti43.

f31 Ujl'li (Barangsiapa yang di pengujung shalatnya

mengucaplran: 'Subbhaana Rabbika Raabbil 'iuati 'ammfl
yashduun wa salaamun 'alal mursaliina wal hamdu titlaahi rabbil

'alaamiin' lMaha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperlcasaan dari
apa yang merekn lcatakan. Dan kcsejahteraan ditimpahtran atas para
rasul. Dan segala pujt bagi Allah Tuhan sekalian alamJ tiga lali,
malm ia telah menerima takaran pahala dengan takaran yang
banyak).r48 Humaid bin Zrrrfiawuh di dalam Targhib-nya juga

meriwayatkan serupa itu dari jalur Al Ashbagh bin Nabatah dari 'Ali
bin Abi Thalib.

Sampai di sini selesai juz ketiga' dari Tafsir yang diberkatri,

berkat pertolongan AllalL yang dapat diterima berkat fadhilah Allah,
dengan pena pengarangryq Muhammad bin 'Ali Asy-Syaukani,
semoga Allah mengampuni mereka. Pada siang hari Kamis, dua puluh
satu Muharram tahun seribu dua ratus dua puluh sembilan H. Dengan

memanjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah, serta bershalawat

dan salam kepada Rasul-Nya dan keluarga beliau. Berikutnya insya
Allah tafsir surah Shaad.lae

Selesai memperdengarkan juz ini kepada pengaxangnya -
semoga Allah senantiasamenjaganya- pada hari Senin, awal bulan
Jumadal Akhirah, tahun 1239 H. Ditulis oleh Yatrya bin 'Ali Asy-
Syaukani -semoga Allah mengampuni mereka-.

tasDha'i7 disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zowa'id (lO/lO2)
dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Di dalam sanadnya terdapat
'Abdul Mun'im bin Bisyr, ia sangat dha'if."

' Yaloi pembagian juz oleh pengarangnya -semoga Allah Ta,ala
merahmatinya-.

rae Maksudnya adalah selesai juz ketiga berdasarkan pemb4gian juz oleh
pengarang --semoga Allah Ta' ala merahmatinyr.
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SURAH SHAAD

Surah ini terdiri dari 86 (delapan puluh enam) ayat. Ada juga

yang mengatakan 85 (delapan puluh lima), dan ada juga yang

mengatakan 88 (delapan puluh delapan ayat. Suratr ini surah

makkiyyah (diturunkan di Mekah). Al Qurthubi mengatakan, bahwa

demikian menurut semua ulama. Ibnu Adh-Dharis, An-Nuhas, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalarn Ad-Dala'ilmeriwayatkan dari

Ibnu Abbas, ia berkat4 *Surah Shaad diturunkan di Mekatr."

Diriwayakan oleh Ibnu Abi Syaibalu Ahmad, 'Abd bin
Humaid, At-Tirmidzi dan ia menshahibkannya, An-Nasa'i, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Munihir, Ibnu . Abi Hatim, Al Hakim dan ia
menshatrihkannya, Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di daLam Ad-
Dala'il, dari Ibnu 'Abbas, ia berkatA "Ketika Abu Thalib sakiq

beberapa orang Quraisy masuk ke tempatny4 termasuk juga Abu
Jahal, lalu ia berkata, 'sesungguhnya keponakan itu telah mencela

tuhan-tuhan kita, serta melakukan ini itu dan mengatakan ini itu.

Sebaiknya engkau mengutus seseorarrg kepadanya (untuk

memanggilnya), lalu engkau melarangnya.' Maka Abu Thalib pun

mengutus seseorang kepada beliau (Muhammad $), lalu Nabi $ pun

datang dan masuk ke rumatr Abu Thalib. Jarak antara mereka dan Abu
Thalib sekitar tempat duduk satu orang, maka Abu Jahal khawatir

beliau (&) duduk di dekat Abu Thalib sehingga membuatnya ib4
maka ia segera menempati tempat duduk tersebut, maka Rasulullah $
tidak mendapatkan tempat duduk di dekat pamannya, karena itu beliau
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pun duduk di dekat pintu. Lalu Abu Thalib berkata, 'watrai
keponakanku. Mengapa kaummu mengeluhkanmu? Mereka
menyatakan bahwa engkau mencela fuhan-fuhan mereka serta
mengatakan ini dan itu.' selanjutnya mereka menambahi perkataan
lain-lainnya, dan Rasulullatr g berbicara, t+ti.*r.g ;b Fj"J Jl,,C o-

tulvst ,oat q iglle\'Fi u.-rJt q na 
,"i qi* (woioi pamanht.

sesungguhnya alru menginginkan mereka mengucapkan satu kalimat
yang lrarenanyd bangsa Arab akan menganutnya, dan dengannya
bangsa non Arab akan menyerahkan upeti kepada mereko (bangsa
Arqb)). Maka terkejutlah mereka dengan kalimat dan perkataan beliau
itu, lalu orang-orang itu berkata, 'satu kalim*ya, padahal bapakmu
sepuluh.' Mereka berkata, 'Apa itu?, Beliau menjawab, .,ntr'f1ej11

(tidak ada sesembahan yang haq selain Allah).' Maka mereka pun
langsung berdil menyingsingkan pakaian mereka dan mengatakan,

{Q ,6f f:i, Syi;j QiLiS'1fr lurngopo ia menjadiknn tuhan-
tuhan itu Tuhan Yang satu saja? sesungguhnya ini benar-benor suatu
hal yang sangat mengherankan)(es. shaad t3sl: 5). Lalu berkenaan
dengan mereka, turunlan ayat: 5$i,s;ar.jtiv';1shaad, demi Ar
Qur'an yang mempunyai lceagungan) hingga:91;'6;i6,fla"
sebenarnya merela belum merasakan adzab-Ku.) (es. shaad [3g]: l-
g)).""0

^. -l:: 
sylgyl dha'1f,4ryr4 OnzD; At-rinnidzi e232);Al Hakim eta32);Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il el34s'). Di dalam sanadnya-terdapat yaiya bin

'Lnarah.
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" Shaad, demi Al Qur' an yang mempunyai keagungan.Sebenarnya

orangorang katir itu (berada) dabm kesombongan dan

permusuhan yang sengitBetopa bonyahnya ummat sebelum mereha

lang telah Kami binosakan, lalu mereha meminta tolong padahal
(wahtu itu) bukanlah saat untuh lori nuleposkon diriDan mereha

heran kareno mereka kedatangan seorung pembefi peringatan

(rasul) dari kalangan mereha; dan orang-orang kalir berkata,'Ini
adalah seorang ahli sihir yang banyah berdusta'Mengapa ia

menjadikan tuhan-tuhan ilu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya

ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.Dan pergilah

pemimpin-pemimpin mereka $eraya berhata),'Pergilah kamu dan

tetaplah (menyembah) tuhan-tuharrmu, sesungguhnjta ini benar-

benar suatu hal yang dikehendokiKoni tidah pernah mendengar
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hal ini di dalam agama ynng terakhir; ini (mengesakan Allah), tidak

lain hanyalah (drcta) yang diada-adakan.MengapaAl Qur'an itu

diturunkan kepadanya di antara kita?' Sebenarnya mcreka ragu-

ragu terhadap Al Qur'an-Ku, dan sebenatnya mereka belum

rnerasakan adzab,-Ku.Atau apakah mereka itu memfiunyai

perbeindahdraan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha

Pemberi?Atau apakah bagi mereka keraiaan langit dan bumi dan

yang ada di antara keduanya? (Jiha ada), maka hendahlah mereka

menaiki tangga-tangga (ke langil).Suatu tentara yang besat yang

berada di sana dari golongan-golangan yang bercerikat, pasti akan

dikalahkan "(Qs. Shaad [38]: 1-11)

Firman-Nya, ,.; (Shaad). Jumhur membacanya dengan suhtn

pada daat [3tla] seperti huruf-huruf tahaiii lainnya yang terdapat pada

permulaan-permulaan surah, yaitu dibaca sukun pada huruf akhirnya

dalam bentuk waqaf. Ubay bin Ka'b, Al Hasan, Ibnu Abi Ihsaq,

Nushaib bin 'Ashim, Ibnu Abi 'Ablah dan Abu As-Simak

membacanya dengan ftasrah pada daal tanpa tam,vin t)U,]. Alasan

lrasrah ini karena bertemunya dua suhtn. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa alasan kasrah ini kardna d*i qslLai ' ,sib yang afiinya,.P3C

(menampakkan). Maknanya: Tampakkanlah Al Qur'an dengan

perbuatanmu, yakni: Tampakkanlah Al Qur'an dengan perbuatarfinu

dan terimalah serta amalkanlah. Demikian yang diceritakan oleh An-

Nuhas dari Al Hasan Al. Bashri, dan ia berkata, "Ia menafsirkan

qira'atrnya demikian." Diriwayatkan juga darinya, bahwa maknanya:

Bacalah Al Qur'an dan simaklah pembac.umnya.

'Isa bin 'Umar membacanya: 5V, dengan fathah pada daal

karpna bertemunya dua suhm. Ada juga yang mengatakan, bahwa

nashab-nya ini karena ighra'. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

maknanya: ,rty'I ,f qqb il$t etti 3,-bf lLb (Muhammad

membunr/mengincar hati para makhluk kecenderungannya sehingga
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mereka beriman kepadanya). Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Abu

'Amr.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abi Ishaq, bahwa ia

membacanyai )V, dengan knsrah dan tamvin, menyerupakan dengan

huruf yang suaranya tidak konstan. Hanrn, A[ A'war dan Ibnu As-

Sumaifi' membacanya: it'b, dengan dhammah tanpa tamvin dalarn

bentuk bina' seperti 3if d* i+.
Ada perbedaan pendapat mengenai makna ,/ (Shaad). Adh-

Dhahhak berkata bahwa maknanya: 'fu 3'* (Allah benar). 'Atha'

berkata, bahwa maknanya: 3,*l'0'* (Muhammad benar). Sa'id bin

Jubair berkata, "Yaitu laut yang dengannya Allah menghidupkan

orang-orang yang telah mati di antara dua tiupan sangkakala."

Muharnmad bin Ka'b berkatq "Yaitu kunci Allah." Qatadah berkata,

"Yaitu salah satu nama Allah." Diriwayatkan juga darinya, batrwa ia

mengatakan, "Yaitu salah satu nama Ar-Rahmaan3'Mujatrid berkata,
*Yaifu pembukaan surah." Pendapat lain menyebtrtkan, batrwa ini
termasuk di antara yang pengetahuannya disembunyikan Allatr. Inilah

pendapat yang benar sebagaimana yang telah kami kemukakan pada

pembukaan surah Al Baqarah.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini bisa sebagai huruf yang

diucapkan dengan mengejanya, atau sebagai rutma suralrnya, atau

sebagai Hnbar dafi mubtadci'yang dibuang, atau pada posisi nashab

karena disembunyikannya lafa?h 3{\1 Gneatlah) lil uou(bacalatr).

Wawu pada firman-Nyq flt o; Ar:jilb (demi At Qur'an yang

mempunyai kcagungan) adalah partikel sumpatr. Sumpah dengan Al

Qur'an menunjtrkkan kemuliaannya dan ketiggian derajatnya. Maka

fli"; (yang mempunyai lceagungan), bahwa Al Qur'an ini mencakup

dzikir yang mengandung penjelas'an segala sesuatu. Muqatil berkata,

"Mal<rn flt o; adalah gEJt f) (yang memiliki keterangan)." Adh-

Dtai'rak berkata, "(Yaloi) olt ,,t) (yang memiliki keagungan),
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sebagaimana pada firman-Nya, * (i? '#y -|,i5 ';n
'$;'SrtunSWfuiya telah kami turuntwn kepada lcamu sebuah kitab

yang di dalamrrya terdapat sebab-sebab kernuliaan bagimu." (Qs. Al
Anbiyaa' [21]: 10), yakni: &* ftemuliaan bagi kalfn)." Ada juga

yang berpendapa! bahwa maknanya: fuySt ,-t) (yang memiliki

wejangan).

Ada perbedaan pendapat mengenai penimpal kata sumpah ini,

apa itu? Az-Zajjaj, Al Kisa'i dan orang-orang Kufah selain Al Farra'

mengatakan, bahwa penimpalnya adalah: "'eL Aft'by"sesungguhnya

yang demikian itu pasti terjadi." (Qs. Shaad [38]: 6a). Sementara Al
Farra' berkata, "Menurut kami, itu tidak benar, karena disebutkan

sangat jauh belakangan dari: AI:FV (demi Al Qur'an)." Al Farra' dan

Tsa'lab menguatkan pendapat yang menyebutkan, batrwa

penimpalnya adalah: KXS (Betapa banyatmya yang telah Kami

binasakan). Al Al&fasy berkatq "Penimpalnya adalah: ltkot
gq r{t'S!;i 7'i'U"Semua mereka itu tidak lain hanyalah

mendustalran rasul-rasul, malca pastilah (bagi mereka) adzab-Ku."

(Qs. Shaad [38]: la). Pendapat lain menyebutkan, bahwa penimpalnya

adalatr: ./, Y,arena maknanya: ts (b""ut; pasti), jadi ini sebagai

penimpal A1:FV (demi Al Qur'an), seperti ungkapan: &ti * dar *t
*t'j (p*ti, demi Allah). Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Al
Anbari, dan diriwayatkan juga dari Tsa'lab dan Al Farra'. Kalimat ini

mabni karena sebagai penimpal kata sumpatr dan boleh

didahulukan.Pendapat ini lemah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa penimpalnya dibuang,

perkiraannya: demi Al Qur'an yang mempunyai keagungan, sungguh

engkau akan diutus, dan serupanya. Ibnu 'Athiyyah berkata,

"Perkiraannya: perkaranya tidaklah seperti yang dinyatakan oleh

oftrng-orang kafir." 
.

Pendapat yang menyebutkan bahwa penimpalnya dibuang

adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Pendapat lain
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menyebutkan, bahwa G (Shoao adalatt yang disumpahkan.

Berdasarkan pendapat ini, maka wawu pada kalimat alijt\ untuk

meng:silULym kepadanya. Dan juga karena bersumpah dengan Al

Qur'an menuqiukkan kebenarannya, atau menturjulkan bahwa itu
benar, atau bahwa itu btrkan sesuatu yang layak diragukan.

Allah & berfirman, gWi*CVFlr.$i4. (Sebenarnya orans-

orang lrafir itu (berada) dalam kcsotnbongan dan permusuhan yang

sengit). Allah beralih dari itu, seakan-akan Allah mengatakan, "Sama

sekali tidak ada keraguan pada Al Qur'an. Dan tidak menerimanya

orang-orang musyrik itu tidak menunjukkan bahwa Al Qur'an itu
mengandung keraguan. Bahkan sebenarnya mereka itu berada dalam

kesombongan karena enggan menerima kebenaran." Yakni anglcuh

dan sombong. &u+ yakni enggan menerima keenaran. Menurut orang

Arab, bahwa 61;lr uaAan mengalatrkan dan menundukkan. Dikatakan
', y U, yakni barangsiapa yang menang (mengalatrkan) maka dia

memmpas. Dari pengertian ini terdapat firman-Nya: }.+yt
,(L)df'do, dia mengalahkan aht dalam perdebatan." (Qs. Shaad

[38]: 23), yakni: .rili (mengalahkanku). .3u.3Jr diambil dari ]fur
(robekan/belatran). Penjelasannya telah dikemukakan terdahulu.

Kemudian Allah & menakuti dan mengancqm mereka dengan

apa yang dilakukannya terhadap orang-orang kafir sebelum mereka.

Allah berfirman, 6C#ng$JS (Betapa banyaknya ummat

sebelum mereka yang telah Kami binasakan), yaitu umat-umat

terdahulu yang mendustakan para rasul. Yakni: Betapa banyaknya

umat-umat terdatrulu yang telah Kami binasakan, yang mana mereka

itu lebih kuat dan lebih kokoh serta lebih banyak hartanya daripada'./..
mereka ini. , ini sebagai Htabar yang menunjukkan banyak, lafazh

ini berada pada posisi nashab karena (<7;J, yaitu sebagu mafut bih.

S;;sebagu-tamyiz, dan ol pada kalimat $u sebagai ibtida'ul
ghayah (pemula sesuatu).
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qg b 31ilr16 (lalu mereka meminta tolong padahal (waWu

itu) bulranlah sacit untuklari melepaskan diri). il.till di sini [yakni dari

L16l aaaan permintaan tolong dari mereka ketika turunnya adzab

kepada mereka, padahal saat itu bukanlah waktu untuk melepaskan

diri. Al Hasan berkata, "Mereka menyatakan taubat, padahal itu bukan

saatnya taubat, dan saat itu amd perbuatan sudah tidak berguna lagi."

ift"lt adalatr mashdar dai- :rt*-bpl3, yaitu terlewat dan

terlambat. Cl bermakn" 3) Gukan) menurut logatnyawarga Yaman.

Para ahli nahwu mengatakan, "Yaitu'I y*g bermakna;ri (b.**),
yang ditambatrkan taa' padanyq seperti halnya: L/.1 dan 05j, serta p
dan .:-ii.' Al Farra' berkata, *bjrht artinya /t$r 6ertamUat).' Lebih
jauh ia mengatakan, "Dikatakan t:43' bk yS :f urtl artinyatelatr

berlalu dari masanya." Al Farra' berkata, "Dikatakan :.pk 
"6apabila mendahului."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maknanya: Batrwa

sebagian mengatakan kepada sebagian lainnya: j$i,ya}lti: hendaklah

kalian melarikan diri. Lalu ketika adz b mendatangi mereka, mereka

berkata: jptb, maka Allah b€rkata, q6 G 3'1j @adohal (wafuu itu)

buknnlah saat untuklari melepaskan diri).

Sibawaih berkata" "i:fi serupa dengan ai Out*l.Ism-nyadr
sini disembunyikan, yakni: f3r',h + d (waktu Kami ini

bukanlah waktu untuk melarikan dfui).' Az-Zanaj berkata,

"Perkiraannya: 6gla* OaAaUA itu bukanlah saat kami).' Ibnu

Kaisan berkata, "Pemaknaannya sebagaimana yang dikatakan oleh

.sibawaih. Menurut Al Kisa'i, batrwa waqaf padanya dengan haa'.

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Mubarrad dan Al Akhfasy." Al
Kisa'i, Al Farra', Al Khalil, Sibawaih dan Al Akhfasy berkata, "Taa'-
nya dituliskan terpisah dari'ib." Demikian juga yang dicantumkan di

dalam mushaf-mushaf. Sementara Abu 'Ubaid mengatakan, bahwa

taa'-nya dituliskan bersambung dengan !i, sehingga dikatakan: 'li
''#'
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Dan terkadang t * tidak memerlukan mudhaf ilaih, seperti

ungkapan seorang penyair:

a-?t'& 16 c,;fur,ptS V e1r,# +t fx
*Ingatlah lcecintaan Laila ketika bukan lagi wafuunya,

dan uban pun telah memutuslwn pertemanan."

Abu 'Ubaid berkata, "Kard belum pernatr mendapati orang

Arab menambatrkan taa'iri kecuali pada: Sdrrb dan 31i." Saya

katakan: Bahkan mereka terkadang menarnbatrkannyapada selain itu,

seperti yang terdapat dalam ucapan seorang penyair:

e:o ys a\s':y#si)* ttutt'##
"HendaHah lcau mengetahui orang-orang secara umum.

Dan hendaHah kau menyesal, padohal ini bukan saatnya

penyesalan."

Al Farra' pernatr mengemukakan syair ini sebagai bukti dalam

menyatakan bahwa di antara orang Arab ada juga yang meng-

khafadh-nyr

Kalimat qg G i'|i @adahat (waldu in) bukanlah saat untuk

lari melepaskan dir) bemda pada posisi nashab sebagai haal dari

dharrirlStli. Jumhur membacanya: (:l1, dengan fathoh pada taa'. hn

dibacajuga: 9'), dengankasrah seperti ;}.
'fr3i i;V 6Y$ (Dan mereka heran karena merelca

lrcdatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari lcalangan

mereka), yakni: orang-orang kafir yang dinyatakan Allah sebagai

orang-orang yang berada dalam kesombongan dan permusuhan,

mereka merasa heran ketika datangnya pemberi peringatan dari

kalanBan mereka sendiri, yalari: utusan dari kalangan mereka sendiri

yang memperingatkan mereka tentang adza;b bila mereka terus
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menerus di dalam kekufuran. &1 aan cakupannya berada pada posisi

nashab karena dibuangnya partikel penyebab khafadh, yakni: ;y
ii.;Wt (karena mereka kedatangan). Ini kalimat permulaan yang

mencakup penyebutan salah satujenis kekufuran mereka.

4Kbt6i'a2)Sli 36 g* orang-orang ka/ir berkata, 'Ini

adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.). Mereka

mengatakan perkataan ini ketika mereka menyaksikan rasul itu
membawakan mukjizat-mukjizat yang di luar kemampuan manusia.

Yakni: orang yang mengaku sebagai rasul ini adalah seorang tukang

sihir dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat ini, lagi seorang

pendusta mengenai apa yang dinyatakannya batrwa ia diutus oleh

Allah. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa penggunaan ungkapan

drahir untuk posisi tersembunyi adalatr untuk menunjukkan

kemurkaan terhadap mereka, dan batrwa apa yang mereka katakan itu

tidak akan dikatakan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar

keterlaluan dalarn kekufiran.

Kemudian mereka mengingkari apa yang dibawakan oleh Nabi

# yang berupa tauhid dan penafian sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka

berkata" ILS (Jl1,A$'lfA (Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu

Tuhqn Yang Satu saja?), yakni menjadikannya satu tuhan saja dan

hanya terbatas pada Allah &? $GtrfilK'\L (Sesungguhnya ini
benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan),yabi: 6 il\ ?1
*-fA dl'*At (sungguh suatu perkara yang amat sqpgat

mengherankan). Al Jauhari berkata "t#.,it adalatr A46t33-grd$'!i
(perkata yang diherankan). Demikian juga Ql.,iiil dengan dhammah,

aan .f*ijr, dengan tasydid,lebih banyak."

Jumhur membacanya: {G, secara takhfif. 'Ali, As-Sulami,

'Isa bin 'I-Imar dan Ibnu Muqsim membacanya dengan tasydid pada

jiim lQ*bl. Muqatil berkata, *Qlab 
-yakni secara takhfif- adalatr

logatnya Azd Syanu'ah.' Suatu pendapat menyebutkan" bahwa Qt4.iir

dan Q6ijl -secara ta*rfif maupun dengan tasydid- menunjukkan
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bahwa keherhanan itu telatr mencapai batas puncaknya. Seperti halnya

'*jayrng berarti sesuatu yang panjang, dn bfil adalah melampaui

batas panjang. Perkataan Al Jautrari mengindikasikan pengkfiususan

mubataglwh (menunjukkan sangat) pada lafazh Qt*b, dengan tasydid

pada miim, dan bukannyayang tafihfif (tanpa tasydidl. Di perrrulaan

surah ini telah kami kemtrkakan tentang sebab turunnya ayat ini.

frt$l;ib| (Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka).

Yang dimaksud dengan lfif uaa*t para pemuka, sebagaimana yang

telah disebutkan di beberapa tempat dari Tafsir Al Kitab yang mulia

ini. Yalcni: mereka beranjak dari tempat duduk mereka di tempat Abu

Thalib -sebagaimana yang telatr dikemukakan-, sambil mengatakan,

W 6 (Pergttah kamu), yakni sambil mengatakan kepada sesama

mereka, "Pergilatr kalian dari tempat kalian, dan janganlah masuk ke

dalam agamanya.' K;A); I|Wt (dan tetaplah (menyembah) tuhan-

tuhanmu), yalari: W.5V ,;t r1.iJit (tetaplatr kalian menyembahnya).

Pendapat lain menyebutkaru bahwa maklanya: dan pergilah para

pemuka mereka lalu mengatakan kepada orang-orang awam, "Pergilatr

kalian, dan tetaplah menyembah tuhan-tuhan kalian."

,il pada katimat W6 (Pergilah tromu) adalah penafsiran

untuk perkataan yang diperkirakan, atau penafsiran dari gibg, karena

mengandung makna perkataan. Bisa juga &1 ini sebaga- mashdar ymg

merupakan ma'mul dari kata yang diperkirakan atau dari kata yang

tetah disebutkan, yalari: tj*-t df (yaitr: hendaktatr katian pergr).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

&XF)iini adalatr geloraunhrkmenerim4 d* !#(d*i ungkapan gJ,
i'$r apabila wanita itu banyak anaknya. Yakni: berktrmputlqh du"

banyakkanlatr. Pendapat ini lemah dan menyelisihi apa yang

ditunjukkan oleh makna asa r3$i)i lUertotatcl dan 6;ir @erjalan),

serta menyelisihi keterangan yang menyebutkan sebab turunnya.
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Kalimat 
"ff".;;lt36i1 

lsesunggtthnya ini benar-benar suatu

hal yang dikehendak) adalah alasan untuk perintatr bersabar yang

sebelumnya (perintah untuk tetap menyembah tuhan-hrhan mereka).

Yakni: yang dikehendaki oleh Muhammad terhadap kita dan tuhan-

tuhan kita, dan yang dikehendakinya untuk dituntaskan agar bisa

menguasai kita, serta agar ia mempunyai para pengikut, sehingga ia

bisa menguasai kita dengan sekehendaknya. Jadi perkataan ini
bemada peringatan agar menjauh dari beliau.

Pendapat lain menyebutkarU batrwa maknanya: sesungguhnya

ini perkara yang dikehendaki Allah &, dan apa yang dikehendaki-Nya

pasti terjadi. Karena itu tetaplatr kalian bersabar dalam menyembah

tuhan-tuhan kalian.

Pendapat lainnya lagi menyebutkan, batrwa maknanya:

sesungguhnya agdma kalian adalah sesuatu yang dikehendaki. Yakni:

Diincar untuk dirampas dari kalian, dan kalian dikalahkan. Pemakrtaan

yang pertama lebih tepat.

|+gi fi$ OWft+ 6 (Kami tidak pernah mendengar hal ini di
dalam agama yang terakhi), yakni: Kami tidak pernah mendengar

apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, yang berupa tauhid, di dalam

agama-agnma yang terakhir, yaittr agama nashrani. Karena agama

nashrani merupakan agama terakhir sebelum agama Islam. Demikian
yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi, Qatadah,

Muqatil, Al Kalbi dan As-Suddi.

Mujahid berkata, "Mereka memaksudkan agama Quraisy."
Diriwayatkan juga seperti itu dari Qatadah. Al Hasan berkata,

"Maknannya: Kami tidak pemah mendengar bahwa ini akan terjadi di

akhir zaman." Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanyai Kami

tidak pernah mendengar dari kaum yahudi dan nashrani, bahwa

Muhammad itu seorang rasul (utusan Allatr).
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I

i

'&ir#J$iy{t"i (mengesakan Altah), tidak lain hanyalah

(dusta) yang diada-adakan), yakni: ini tidak lain hanya kebohongan

yang diada-adakan oleh Muhammad.

Kemudian mereka mengingkari bahwa Allah mengkfiususkan

Rasul-Nya itu dengan kenabian tanpa mereka. Mereka berkata, 3j:,1
qb 541;{" (Mengapa Al Qur'an itu diturunkan kepadanya di

antara kita?). Pertanyaan ini sebagai pengingkaran. Yakni:

Bagaimana bisa begitu padahal l<arni ini para pemimpin dan para

pemuka. Az-Zajjaj berkata, "Mereka berkata, 'Bagaimana bisa

diturunkan Al Qru'an kepada Muhammad di aintara kita, sedangkan

kita lebih tua dan tebih berkedudukan daripadanya?"' Ini seperti

ucapan mereka: # #-fiU,F e y;;ltt6 j$'{tr $'6i"uensapo
Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu

dua negeri (Mekah dan Thaifl ini?." (Qs. Az-Zukhruf [a3]: 3l).
Mereka mengingkari bahwa Allah & telah memberikan kelebihan

kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara para hamba-Nya.

Setelah menyebu&an pengingkaran mereka mengenai

ditunrnkannya Al Qu'an kepada Rasulullah # tanpa merekq

selanjutrya Allah menerangkan sebab yang karenanya mereka tidak

mau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah #. Allah

berfirman, 
"5; e * ai S (Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap

Al Qur'an-Kz), yakni terhadap Al Qur'an atau wahyu, karena mereka

enggan memperhatikan dan mencennati yang sebenarnya dengan

begitu bisa membenarkanny4 dan juga karena mereka meremehkan

bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu benar-benar ditunurkan dari

sisi Allah.

g6;'$;i-$.f. (dan sebenurrya mereka belum merasakan

adzab-Ku), yakni: bahkan sebabnya, bahwa mereka belum pernatr

merasakan adzab-Ku, karena itulah mereka terpedaya oleh panjangnya

masa penangguhan itu. Seandainya mereka pernah merasakan adza;b'
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Ku akibat syirik dan keraguan itu, tentulatr mereka akan membenarkan

Al Qur'an yang dibawanya dan tidak meragukartnya.

eqi );fi8'r:;'dSis*;l (Atuu apatrah meretra itu

mempunyai perbendaharoon rahmat Tuhanmu Yang Maha Perlmsa

lagi Maha Pemberi?), Yakni: Kunci-kunci nikmat Tuhanmu, yaitu

kenabian dan nihnat-nikmat lainnya, sehingga bisa memerikannya

kepada siapa yang mereka kehendaki? Ada apa dengan mereka dan

pengingkaran terhadap apayatg dinugeratrkan Allah kepada Nabi ini
yang telah dipilih-Nya untuk mengemban risalatr-Nya? Maknanyat ,y.

{:*1(batrkan, apakatr mereka itu mempunyai),karena;1 ini terputtrs

dan diperkirakan sebagai Ji dan hamzah. l4$ aaAan yang Maha

Mengalatrkan lagi Maka Perkasa. +tlll adalatr Yang memberi tanpa

perhitungan.

q4.6 6lV,.tStit A9 ,iTX (Atau apatrah bagi mereka

lrcrajaan tangit dan bumi dan yang ada diantara keduanya?), Yakni:

bahkan apakah mereka memiliki kepemilikan semua ini sehingga

mereka bisa memberi kepada siapa saja yang mereka kehendaki dan

menahan dari siapa saja yang mereka kehendaki, dan bisa mencegah

pemberian Allatr & kepada siapa yang dikehendaki-Nya?

Firman-Nya, *rJi aWiS (Jitra ada), malca hendaktah

merelra menaiki tangga-tangga (lce langit)) sebagai penimpal kata

syarat yang dibuang, yakni: Jika mereka memang memiliki itu, maka

hendaklatr mereka menaiki tangga-tangga yang mengantarkan mereka

ke langit, atau kepada 'Arsy, sehingga mereka bisa bertindak semua

mereka dalam memberi dan menatran, serta dalam mengafur alam

sesuai dengan kehendak mereka. Atau: hendaklatr mereka naik dan

mencegah malaikat menurunkan wahyu kepada Mtrhammad S.
+qi'!i adalah pintu-pintu langit tempat turunnya malaikat. Demikian

yang dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Contohnya ungkapan

Ztrhair:
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iu;rat awl $ Is
"Walaupun menembus pintu-pintu langit dengan tangga."

. Ar-Rabi' bin Anas berkatq *drr;iti adalatr lebih halus

daripada rambut dan lebih kuat daripada besi, tapi tidak terlihat." As-

Suddi berkata, " -;.5!i Ayakni keutaman dan agama." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya: Maka hendaklah mereka berbuat

untuk mengadakan sebab-sebab kekuatan bila mereka mengira batrwa

kekuatan itu bisa mencegah. Demikian pendapat Abu 'Ubaidah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa +r;i,'li adalatr tali. Yakni: jika
mereka mendapatkan tali untuk naik ke langit dengannya, maka

silakan melakukannya. Menurut para atrli bahasa, bahwa +r;,i'li
adalah setiap yang mengantarkan kepada yang dimaksud, apa pun itu.

Kalimat ini sebagai kecaman bagi mereka dan menunjukkan ketidak

berdayaan mereka.

-,6!'ii'rr?n6!iC!{ (Suatu tentara vang besar vong
berada di sana dari golongan-golongan yang berserilcat, pasti aknn

dilcalahkan). Ini janji dari Allah & bagi Nabi-Nya # untuk

mengalahkan mereka. Marfu|nya B lataz/r- karena sebagai khabar

dal/r mubtada' yang dibuang, yalari: J+ iJ (meteka adalatr tentara),

yakni orang-orang kafir, yang akan dikalahkan dalam waktu dekat.

Karena itu, janganlah engkau hiraukan mereka, dan janganlatr engkau

mengira bahwa mereka bisa mencapai sesuatu reka perdaya yang

mereka rencanakan.

v pada kalimat A(if adalah sifat untuk i4 yang

menunjukkan besarnya dan hinanya. Yakni: -9 tfl Lt (entara mana

pun). Pendapat lain menyebutkan, bahwa u ini sebagai tambatran.

Dikatakan 3.4t #$ artnva tentara itu berantakan, foifr, oi'ff dan

artinya negeri itu kacau balau. Redaksi ini bersambung dengan yang

sebelumnya, yaitu firman-Nya: *b-r*effir.1tS. (Sebenarnya

orang-orang lra/ir itu (berada) dalam kcsombongan dan permusuhan
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yang sengir). Yaitu tentara yang bersekutu yang dikalahkan. Karena

itu, janganlatr engkau bersedih karena mereka dalam kesombongan

dan permusuhan yang sengit, karena Aku akan mengambil

kesombongan mereka dan memporak porandakan kesatuan mereka.

Dan alfuamdulillah, itu benar-benar terjadi dalam perang Badar serta

peristiwa-peristiwa lainnya setelatr itu.

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata,

"Jabir bin 'Abdullah menanyakan kepada Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, G (Shaad), ia pun berkata, "Kami tidak tatru apa itu."

Ibnu Mardawaih mengatakan kepada Ibnu 'Abbas, ia berkata,

" ;; adalahMuhammad $."
Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya mengenai ftman-Nya,

fli,s;ol.FV (demi Al Qur'an yang mempunyai keagungan), ia

berkata, "(Yakni) .l,.#t g; (mempunyai keagungan)."

Diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, 'Abdunazzaq, Al
Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir serta Al
Hakim dan ia menshahihkannya, dari At-Tamimi, ia berkata, *Aku

tanyakan kepada Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, {'$:'V;t;
q6 G (lalu mereka meminta tolong padahal (waku itu) bukanlah

saat untuk lari melepaskan diri), ia berkata "(Yakni) 7S # ,fr d
Jl, (bukan waktu turtuk lari ataupun melarikan diri)."

Ibnu Abi Hatim meriwaya&an dari beberapa jalur 'Ikrimatl
darinya mengenai ayat ini, ia berkata" "Mereka meneriakan seruan

ketika tidak lagi berguna bagi mereka." Lalu ia bersenand*g,

V.ba|q,,t-,:ciffi |b o:l ,p at'is

"Laila teringat untuklari ketika tidakbergana lagi ingatan itu,

Karena alat telahrnelepaskan diri darinya jauh sekali."
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Ia juga meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata

"(Yakni) ini bukan waktunya untuk menghilang."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur 'Athiyyah darinya
juga, ia berkata, "(Yakni) bukan waktu untuk melarikan diri."

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Ny q &yJWl| (Dan pergilah pemimpin-

pemimpin mereka...), ia berkata, "Diturunkan ketika para pemuka

Quraisy pergi menemui Abu Thalib, lalu berbicara dengannya

mengenai Nabi $."
Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya mengenai frman-Nya,

*(Yatmi) Abu Jahal."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya juga mengenai firman-Ny r" +Si'rtS Ot$U:t 6 (Kami tidak

pernah mendengar hal ini di dalam agama yang teraffiti), ia berkata

"(Maksudnya) agama nashrani."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya juga mengenai firman-Nya, ?t:'iio.W5;E (matrn hendaklah

merelm menaiki tanggalangga (ke langi)), ia berkata, "(Yakni) s9

eti.lJt 1te langit)."

*ji;,i{S@,uvr } if;p36 e}'&#ts

"yli 
a3a$tk oy@ atijy r 

",.{3 
"$-;.J 415

g6,eq fu";*. $ i{* HYi @ vQ #
-bj;irv lF;;(@ es rl;-s| 6t6,tr $'66i
t;4 ii1, 3q (fr q@D 3. 61 iitiiti ri i it:' 6:"a 5i6
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ot;!va*l<y$lrr@a.61i;$*';Jtg@

't #i W Ari ji6* @ vG$ #S'-K;i,*fir5
',7xs U6 ib'ai',iti {!;Wl @ J. W W

KjTr K)ru-,,G iifi c,r,r ;13'L6 "i y W
@ -rs'brr,65 tisc fr 'tV?rft fi W@ n arj,
'(Telah mendustahan (rasul-rasar puta) sebelum mcreka itu kaum
Nuh,'Aad, Fir'aun yang mempunyai tentaru yang banyakdan

Tsamud, kaum Luth danpendudukAikah. Mereka itulah golongan-
golo ngan yang bers e kutu (menentang ras 4l-ras ul).s emua mcre ka
ilu tidak lain hanyalah mendwtakan rasul-rasul, maka postilah

(bagi mereka) adzab-KuTidaktah yong mereka tunggu mclainkan
honya satu teriakan saja yang tidak oda baginya saat berselong.Dan

mereka berkatar'Ya Tuhan kan i, cepatkanlah untuh hami adzab
yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.,Bersabarlah

atos segala apa yang mcreka katakan; dan ingatlah hamba Kami
Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat toat

(kepada Allah).ses anggahnya Kami menundukkan gunung-gunung
untuk bertasbih bersama dia @aud) di waktu petang dan pigidan
(Kami tundukkan pula) barung-burung dalam keadaan terkumpul

Masing-masingnya amat taat kepada Attah.Dan Kami huathan

I

626 TAFSIR FATHUL QADIR

J;q$ "L85, ;;{\cs$ K6,p {F &x. 6

;itf;6e

j6'i ;t'o a;'-{; lj,:S "&,:i 6ii( 3l@ .biai l;1
7*4 6y"ti$,Sh6Je';fi6@ rrGr- t c 

"--",
W)tfrr;

.ll n<
.))',*>

Qi6i



kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah d.an

kebijaksanaan dalam menyelesaikm perselisihan.Dan adakah

sampai kepadamu berita orangerang yang berperkara kefika

mereka memanjat pagar?Ketiha mcreka mosuk (menemui) Daud
lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka Mereka berkata,

'langanlah kamu mctosa tahut; (kami) adalah dua orung yang
berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zhalim kepada

yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan
janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami

ke jalan yang lurus.Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai
sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai

seekor saju Maka ia berkata, 'Serahkanlah kambingmu itu
kep adakur' dan dia mcngalahkan ahu dalam perde batan.' D aud
berkata, 'Sesungguhnya dia telah berbuat zhalim kepadapma

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada

kambingnya Dan ses;angguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada

sebagian yang lain, kecuali orang4rrang yang beriman dan

mcngerjakan amalyang shalih; dan amat sedikitlah mereka inl'
Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan

bertaubalMaka Kami ampuni baginya kesalahannya itu Dan
sesungguhnya dia ,tuempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan

tempat kembaliyang baik." (Qs. Shaad [38]: 12-25)

Setelatr Allah $ menyebutkan perihal orang-orang kafir yang

sezaman dengan Rasulullah S, selanjutnya Allah menyebrrtkan

orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan umat-umat

terdahulu yang juga melalnrkan kehrfiran dan pendustaan seperti

mereka. Auah berfirman, )E!.it;; i;;;)i6 d'&#{K (retah
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mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, 'Aad,

Fir' aun yang metnpunyai tentara yang b anyak).

Para mufassir mengatakan, batrwa Fir'aur mempunyai pasak-

pasak untuk menghukum manusia, yaitu ketika ia marah terhadap

seseorang, maka ia memancang kedua tangan, kedua kaki dan

kepalanya di atas tanatr. Suatu pendapat menyebutkan, batrwa yang

dimaksud dengan 36jli adalatr pastrkan dan tentara yang banyak.

Yakni mereka menguatkan perintatrrya dan mengukuhkan

kekuasaannya sebagaimana pasak-pasak yang dipancangkan di tanah.

Jadi redaksi ini berbentuk ungkapan "pinjaman" dengan

pengrrngkapan ini. Ibnu Qutaibatr berkata, *Orang Arab mengatakan:

;t53'!i 9.16 'p e p (mereka dalam kemuliaan yang penuh dukungan),

dan ;ti3'1i q6 W (raja yang mempunyai banyak pengawal).

Maksudnya: raja yang selalu bersikap keras." Asalny4 bahwa rumah

dulu didirikan dan dipancangkan dengan pasak-pasak. Pendapat lain
menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan 36jti di sini bangunan-

bangrman yang kokoh. Yakni: Fir'aun mempunyai bangunan-

bangunan yang kokoh. Adh-Dhahhak berkata "Bangunan disebut juga

3r;31."

36j'!i adalah bentuk jamak dari it35,yang paling fashih adalah

denganfathah pada wctwu dan lcasrah pada taa' 13,51, tapi dikatakan
juga denganfathah tiiil. Dikatakan juga:35, dengan meng-idgham-

kan (memasukkan) taa'ke dalam daal, dan &3j. Al Asma'i berkata,

"Dan dikatakan itg'.5'2 seperti Vut',y&."

)<{LgV,LJ'&j!Ft @an Tsamud, kaum Luth dan

penduduk Aikah). '$';t uA*"n fa*l @elukar). Penafsirannya dan

perbedaan qira'ahnya telah dikemukakan di dalam surah Asy-
Syu'araa'.

Makna 4{;-{f a4j (Meretw itutah golongan-golongan yang

berselwtu (menentang rasul-rasul)), bahwa mereka disifati dengan
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kekuatan dan banyaknyajumlah, seperti ungkapan: i{.lt ii ilti 1n farr

itu barulah orang). Walaupun Quraisy itu kelompok sekutu

sebagaimana yang dikatakan Allah pada ayat yang lalu: 6\.&e i*
,fJi'aifi#"suan tuntara yang besar yang berada di sana dari

golongan-golongan yang berserilat, pasti akan dikalahlcan "(Qs.

Shaad t38I: 1l), namun mereka yang dikisalrkan Allah kepada kita

dari umat-uamt terdatrulu ini lebih banyak jumlahnya daripada kar.rm

Quraisy, lebih kuat fisikny4 tebih banyak hartanya dan lebih paqiang

umurnya. Kalimat ini bisa berkedudukan sebagai Hnbar dan

mubtada'-nya: 1l$, demikian yang dikatakan oleh Abu Al Baqa',

namun pendapat ini lematr, Tapi yang benar, bahwa 36 dan yang

setelatrnya di-'athf-kan kepada d'tj (traum Nuh). Jadi yang lebih

tepat, batrwa kalimat ini sebagai Htabar yang mubtada'nya dibuang,

atalu badal dari umat-umat tersebut.

|fi;iO:ia$tkof (Semua mereka itu tidak lain hanyalah

mendustalran rasul-rasul). 31 ini adalah nafiyah (penafi; yang

meniadakan). Maknanya: tidak satu pun dari umat-umat yang

bersekutu ini kecuali mendustakan para rasul, karena pendustaan satu

sekutu terhadap rasul yang diutus kepadanya berarti mendustakan

semua rasul, atau ini merupakan penimpal jarnak dengan jamak.

Maksudny4 setiap sekutu mendustakan rasulnya. Pengecualian di sini

adalah pengecualian total dari kondisi trmum, yakni: masing-masing

dari sekutu-sekuhr itu dalam semtra kondisinya, tidak lain adalah

mendustakan para rasul.
.a lzz,-r@,F, (maka pastilah (bagi mereka) adzab-Kz), yakni:

maka patilah bagi mereka adzab-Ku karena pendustaan mereka. Maka

A; ^aA* #.ttc-i (pasti), walaupun terjadi belakangan nimun

seakan-akan telah terjadi, karena setiap yang akan datang adalah

dekat.
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Ya'qub membacanya dengan menetapkan yaa' |SWI,
sedangkan yang lainnya membacanya dengan membuangny" tVQt
menyesuaikan dengan bunyi akhiran ayat.

U'-,;;:f4i.ilf* p113 (TidaHah yang meretra tunggu

melainlran hanya satu terialwn saja), yakni: Tidaklah yang mereka

nantikan melainkan satu teriakan saja, yaitu tiupan sangkakala ketika
terjadinya Kiamat. Pendapat lain meneybutkan, bahwa maksudnya

adalatr tiupan yang kedua. Berdasarkan pemaknaan yang pertam4

maka maksudnya adalah orang-orang kafir yang sezaman dengan Nabi
kita #, dan berdasarkan pemaklaan yang kedua, batrwa maksudnya

adalatr orang-orang kafir dari umat-unat tersebut. Ya}uri: tidak ada

antara mereka dan waktu terjadinya adza;b neraka yang dijanjikan
kepada mereka kecuali hanya berupa peniupan sangkakala pada tiupan
yang kedua.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan
i;,{at adalah adzab yang datang sesara tiba-tiba kepada mereka,

seperti ucapan seorang penyair:

g63'!i ,p q"".r)by4k A-J )L,'iuflt 1va
"Zaman pun meneriakan sotu teriakan terhadap kcluarga Barmth

malra mereka pun tersunghur di atas dagu karena sangat kcrasrqla."

Kalimat *6u4( tyo"S tidak ada baginya saat berselang)

berada pada posisi nashab sebagai sifat untuk 'tl$ (tertakan). Az-
Zajjajberkata, *btfaan &rr3, dengan fathah padafaa' ata.u dhammah,

yakni: mereka tidak dapat kembali. 8'rlljr uaAun jeda waktu antara dua

pemerahan susu unta. Ini diambilkan juga dari makna 'tflt ftembali),
karena susu kembali ke dalam ambingnya di antara dua pemerahan.

*? ;y ilLel artinyafit ,)t &ftembali kepada sehat).', Karena itu
Mujatrid dan Muqatil mengatakan, bahwa SrAt adalatr 'tf.!t
ftembali). Qatadatr berkata "(Yaloi) tidak ada baginya saat jeda."
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As-Suddi berkatq ..(Yakni) tidak ada baginya saat untuk sadar."

Pendapat lain menyebutkan, yakni: tidak ada baginya saat untuk

menolak. Al Jauhari berkata, "(Yakni) tidak ada baginya waktu trnttrk

melihat, istiratrat dan sadar."

Makna ayat ini: bahwa teriakan tersebut adalah saatrya adz2;b

mereka, bila teriakan itu datang maka tidak akan kembali, tidak akan

tertolak dari mereka, tidak akan menjauh dari mereka, dan tidak akan

berhenti hanya sekadar waktu jeda antara dua pemerahan susu unta.

Contohnya ucapan Al A'sya:

W3 , ,*tt i* UA bov,Zl&t W* A.W ttL,&

"Hingga tcetil@ air susu di ambingnya telah berhtmpul,

ia datang untukmeneteki belaiahjiwanya kalau io menetek."

lli;iir aaAah sebutan rrntuk susu yang berkumput di antara dua

waktu pemeratran. Bentuk jamakny a',iJ fu"09i.

Hamzah dan Al Kisa'i membacanyu, ,t$;yqi u, dengan

dhammah pada faa'. Adapun yang lainnya dengan fathah b4(
,r$l. lltFarra' dan Abu 'Ubaidah berkata, *'6tfit, dengatfathah padz

faa', artinyabrl (istiratrao. Yakni: mereka tidak sadar pada waktu itu

seperti sadarnya orang yang sakit dan orang yang pingsan. Sedangkan

dengan dhammah t6rCtl artinya i$fi (menunggu)."

"V+i;;'fi6r6,#grrJ$ 
(Dan mereka bertrota, 'Ya

Tuhan lrami, cepatftanlah untuk kami adzab yang diperuntukkan bagi

lrami sebelum hari berhisab.). Ketika mereka mendengar adzab yang

diancamkan Allah kepada mereka" mereka mengatakan ini sebagai

olokan dan cemoohan. Menurut pengertianbafrasa, batrwa t4if uAauf,

+-At fteberuntungan; bagian), dari Liir yang artinya gi'lir

(pemotongan). Demikian yang dikifiakan oleh Qatada dan Sa'id bin

Jubair. Al Fana' berkata "Dalam perkataan orang Arab, liit uaAun

'r rittiSuiir 6rt.runtungan; nasib dan bagian).'o Abu 'Ubaidah dan
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Al Kisa'i berkata, "Llit adatah catatan hadiah." Bentuk jamaknya

L jrilr. Contohnya t ngkapan Al A'sya:

:i?i Lfii 
dE:,3- i4ii$ 6t-'or,c3rt 34:lr v5

"Dan tidakpula sang Raja An-Nu'man saat aht menemuinya,

lrarena lrciriannya ia memberikon hadiah-hadiah dan bersikap baik."

Makna ayat ini: permohonan mereka kepada Tuhan mereka

agar menyegerakan bagtan mereka dart adzab.Ini seperti firman-Nya,

glaii|,iij.r,iil{;'o"n merela meminta kepadamu agar adzab

disegeralra,n." (Qs. Al Haii [2\: a\ As-Suddi berkata, "Mereka
meminta kepada Tuhan mereka kedudukan mereka di surga agar

mereka mengetahui hakikat apa yang dijanjikan-Nya." Isma'il bin Abi
Khalid berkata, "Maknanya: segerakalah bagi kami rezeki-rezeki

kami." Demikian juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan As-

Suddi.

Abu Al 'Aliyatr, Al Kalbi dan Muqatil mengatakan, bahwa

ketika diturunkannya ayat: -4, 'S.CJ;eV"Adopun orang-

orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya."

(Qs. Al Haaqqah [69]: 19) dan ayat 4hSii'*r"Adopu,
orang-orang yang diberikan kcpadanya dari sebelah kirinya." (Qs. Al
Haaqqatr [69]: 25), orang-orang Quraisy berkata, "Hai Muhammad,

engkau menyatakan batrwa kami akan diberi kitab kami di sebelah kiri
kami. Karena itu, segerakanlah bagian kami sebelum hari

penghisaban."

Kemudian Allah & memerintahkan Nabi-Nya agar bersabar

terhadap ucapan-ucapan mereka yang didengarnya. Allah berfirman,
'oj;41& $KBersatarlah atas segala apa yang mereka katakan)

dari perkataan-perkataan mereka.yang bathil, termasuk diantaranya

perkataan dari mereka yang diceritakanini. Hukum ayat ini telatr

dihapus oleh ayat as-saif (ayatpedang).
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;1(r1 ;;fffr|SfS (dan ingoil)n hamba Kami Daud vang

mempunyai ftehtatan). Setetah menyebutkan generasi yang sesat dan

umat-umat yang kufur lagi mendustakan, serta memerintahkan Nabi-

Nya untuk bersabar terhadap apa yang didengarnya dari meraka,

selanjutnya Allah menambahkan pengliptr lara bagi beliau dengan

menyebutkan kisah Daud dan seterusnya

Makna iitifi65i6 (dan insatlah hamba Kami Daud):

ingatlatr kisatrrya, karena engkau akan menemukan penglipur lara

dengannya. i:ii artiny ai'At Gekuatan) .'iJ |y; artinya l€f iy, (orang

kuag. tt;Ji, Jr-b artinya igllt rsf; (sesuatu itu menguat). Maksudnya:

kekuatan yang dimiliki Daud & dibanding para hamba luwrya. Az'

zajjaj berkata, "Kekuatan Daud dibanding para hamba lainnya adalah

kekuatan yang sempurna. Diantara kekuatannya adalah sebagaimana

yang dikabarkan oleh Nabi kita S, bahwa beliau berpuasa sehari dan

berbuka sehari, beliau selalu shalat selama setengatr malam

hariny4dan tidak pernatr melarikan diri bila berhadapan dengan

musuh."

Kalimat 41\ii\(sesungguhnya dia amat taat (kepada Allah))

sebagai alasan disifatnya dengan kekuatan. +li\\ artinya yang kembali

dari segala yang dibenci Allah & kepada apa yang disukai-Nya. Dan

itu tidak bisa dilalokan kecuali oleh orang yang kuat dalam

agamanya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: setiap kali

ia teringat dosanya, maka ia beristighfar, memohon ampun kepada

Allah dan bertaubat dari dosa tersebut. Ini tercakup oleh makna yang

pertama.DikatakanQtji-O.Tapabilaf.lGembali).

,);iti d\:t;";);'3r4 f;F' Ey (sesungguhnva Kami

menundulrlrnn gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di

waldu petang dan pagi), yaluri menzucikan Allatl & dari segala yang

tidak layak bagi-Nya. Khtimat fi ueraaa pada posisi nashab

sebagai haat $etenngan kondisi). Di sini terkandung keterangan
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tentang petunjuk dan mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya,

yaitu bertasbihnya gunung-gunung bersamanya.

Muqatil berkata, "Adalah Daud, apabila berdzikir kepada
Allah, maka gunung-guung pun berdzikir bersamanyq dan ia faham
tasbihnya gunung-gunung" Muhammad bin Ishaq berkata, ,.Daud

dianugerahi suara yang merdt4 sehingga terdengar suaranya sangat

merdu di gunung-gunung. Inilah makna bertasbihnya gunung-
gunung." Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna l;4 adalah shalat,

dan,t (bersama dia) terkutdengan (ft" lXami menundukkan)

Al Kalbi mengatakan, batrwa makna O$:.jGC{\ (di watau
petang dan pagi) adalatr lLr*ifui| 6r wakru peting dan pagi).
Dikatakan a;.Ltr *il apabila matahari itu bersinar, dan itu adatatr

waktu dhuhq adapun ,.;::,,1 b# adalah ,*t'Ujl, (terbitnya
matalrari). Sementara Az-Zanaj berkata, "Dikatakan ..".iJiJt *P
apabila .:^ii! lmatahari itu terbit), dan dikatakan ;".i3r **l apabila
bi3t (rnatahari itu bersinar)." u

i;ri.Z;,ltij (dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam
keadaan terhtmpul). Ini di-'athf-kan kepada 3Fi1 f7!""ng-gunung).
Manshub'nya irtE (dalam kcadaan terhtmpul) karena sebagai haar

fteterangan kondisi) a*i ;i.lr (burung-burung). yayai, ,il6t CfuS
'qt3*i.1*f iw (dan Kami hmdukkan burung-burung dalam keadaan

terkumpul), yakni berkumput kepadanya sambil mensucikan Allatl
besamanya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa malaikat
mengumpulkannya kepadanya Pendapat lain menyebutkan, batrwa
angin mengumpulkannya.

LS/; ! 1U^trg-*asingrya amat taat tccpada Attah), yakni
masing-masing dfii Daud gunung-gunung dan burung-btrung itu
kembli kepadaa kepada menaati Allah dan perintah-Nya. Dhamir pada

/ot kembali kepada Allah &. Ada juga yang mengatakan, bahwa
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dhamir ini kembali kepada Daud, yakni: karena tasbihnya Daud yang

tengatr bertasbih. Jadi LS diposisikan pada posisi bertasbih.

Pemaknaan lang pertama lebih tepat. Telatr kami kemukakan, bahwa

d,r$'liadalatr yang banyak kembali/bertaubat kepada Allah &.

)ft$"16 (Dan Kami fuatkan kcraiaannya), yakni Kami

kuatkan dan teguhkan dengan pertolongan di berbagai tempat terhadap

musuh-musuhnya, dan dengan memasukkan rasa takut terhadapnya ke

dalam hati niereka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya

adalatr dengan banyaknya tentaranya.

9$$t5'^K)i',,:$f.i @an Kami berikan kepadonva

hihnah dan kcbijalaanaan dalam menyelesailcan perselisihan). Yang

dimaksud dengan ''.K4\ini adalah kenabian dan pengetatruan tentang

segala yang diputuskan. Muqatil berkata, "Yaitu pemahaman dan

ilmu." Mujatrid berkatq *Yaitu keadilan." Abu Al 'Aliyatr berkata,

"Yaitu pengetatruan tentang Kitabullah." Syuraih berkata, "Yaitu

Sunnah."

Yang dimaksud dengan V$t Y-zi adalah penyelesaian

perkara peradilan. Demikian yang dikatakan ol'eh Al Hasan, Al Katbi

dan Muqatil. Semeitara Al Wahidi meoceritakan dari sejumlah ahli

ilmu, bahwa V4t15 aaaan kesaksian dan keimanan, karena

perselisihan selesai dongan itu. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu

adalah perkataan yang ringkas namun sarat makna.

3!;JiWitf,WAAf;t (Dan adatrah sampai

kepadarnu berita orang-orang yang berperkara kettka mereka

memanjat pagar?). Setelatr Altah memujinya dengan menyebutkan

hal-hal tadi, selanjutnya Allah menyebutkan kisah ini yang termasuk

di antara kabar-kabar yang menakjubkan. Muqatil berkata, "Allah

mengutus dua malaikat kepada Daud, yaitu Jibril dan Mikail untuk

mengingatkannya kepada taubat. Keduanya mendatanginya ketika ia

sedang di mihrabnya." An-Nuhas berkata" "Tidak ada perbedaan
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pendapat di kalangan ahli tafsfu, bahwa yang dimaksud dengan

";ltAr 
sini adatah dua malaikat. i;*it adalah kata mashdar yang

[-t
bisa untuk satu (tunggal), dua danjamak.') '

Makna 3!;)iW (mereka memanjat pagar),mendatanginya

dari atas pagamya lalu turun kepadanya. 'yilt [ralmi aarr ffi adala]r

dinding yang tinggi. Penggunaan tatazh jarnak i63 kendatipun

mereka hanya berdua adalah berdasarkan kemungkinan lafaztr -Z.ji
yang bisa sebagai lataz/njarnak. ,atg4t adalatr l3$r 1mmar), kLena
mereka memanjat pagamya ketika Daud berada di dalamnya.

Demikian yang dikatakan oleh Yahya bin Salam. Abu 'Ubaidah

berkata, bahwa itu adalah bagian depan tempat duduk. Dari pengertian

ini ada istilatr ,ta:,At +th @agian depannya masjid). Pendapat lain
menyebutkan, bahwa keduinya adalah dua orang manusia, dan bukan

dua malaikat.

'Amil pada 51 rane terdapat pada firman-Nya, i,jliis;i]*y
(Ketilra mereka masuk (menemui) Daud) adalah t3r 6"rit 1. Yakni:
Adakah sarnpai kepadarnu berita yang terjadi ketika mereka memanjat

pagar? Demikian yang dikatakan oleh Ibnu'Athiyyah, Mak&i dan Abu
Al Baqa'. Pendapat lain menyebutkan, batrwa 'atnil-nyaadalah Jif
(sampai lcepadamu). Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu ma'mul
untuk ,;ilt Pendapat lain menyebutkan: malmul untuk kata yang

dibuanf. Yakni: n|";rlt $ViU tsil y5 (adakah sarnpai kepadamu

berita berperkaranya orang-orang yang bersengketa?). Pendapat lain
menyebutkan: ma'mul unhrk li# lmemanjat pagar). Pendapat lain
menyebutkan, bahwa itu adalah badal dari yang sebelumnya. Al
Farra' berkata, bahwa salatr satu sisi yang disebutkan itu bermat<na Lli
(ketika).

&V Qalu ia terkeiut karena (kedatangan) mereka).

Demikian ini, karena kedua (malaikaQ itu mendatanginya pada

malamnya hari, yaitu di waktu yang tidak biasanya datang orang yang

berperkar4 dan mereka juga masuk tanpa seizinnya, serta tidak masuk
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dari pintu yang biasanya orang-orang masuk melaluinya. Ibnu Al
A'rabi berkata, "Mihrabnya Daud merupakan bangunan yang tinggi

yang tidak memungkinan dipanjat oleh manusia."

Kalimat &i*ljl6lUeretra berkata, 'Janganlah kpmu merasa

tafut) adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan: lalu apa yang mereka

katakan kepada Daud ketika ia terkejut karena kedatangan mereka?

Marfu'-nya o):,I; ((laml adalah dua orang yang

berperlrara) karena sebagai ldtabar dari mubtada' yang dibuang,

yalari: lt*tbt (kami adalatr dua orang yang berperkara).

Sebelumnya menggunakan lafazh jarnak, lalu di sini menggunakan

lafazh tatsniyah (berbilang dua), karem lafazh;,1.-ir bisa sebagai

lafazA tunggal, mutsanno (berbilang dua) dan jamak. Jadi semuanya

boleh. Al Khalil bekata, "Yaitu seperti ungkapan: t:J36ii6 &-! (Kuori

melalcukan anu) padahal anda hanya bedua." Al Kisa'i berkata,

"Penggunaan jarnak dalam kedudukan khabar, lalu setelah selesai

pemberitaan dan terjadi dialog, barulah disarnpaikan tentang kedua

diri mereka, sehingga keduanya mengatakan, o!-I; ((kami) adalatr

dua orang yang berperkara)."

Ungkapan ,#&%.6. O*S salah seorang dari kami

berbuat zholhn kepada yang lain) sebagai contoh dan perkiraan, atau

sebagai sindiran. Karena sebagaimana diketahui, bahwa kedua

malaikat itu tidak berbuat ztralim. Kemudian keduanya meminta Daud

agar memberikan keputusan diantara keduanya dengan adil, dan

melarangnya berbuat menyimpang. Maka keduanya pun berkata J3'tl'LrA$J;i:\frE 
@alw berilah keputusan antara kami dengan adil

dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran), yakni: janganlatl

engkau menyimpang dalam pemberian keputusanmu. Dikatakan i3
iP.lt atau UGj4 i - ilL h -'y.1r'Sr:it apabila orang itu berbuat

menyimpang dari kebenaran dalam memberikan keputusannya. Abu

'U-baid berkata, "aii& dan eiJ.il artinya &F tut o berbuat tidak
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adil terhadapnya)." Al Alfifasy berkata, "Maknanya: )
Or*tla"eanlah engkau melampaui batas)." Pendapat lain

mengatakan, bahwa maknanya: LF'l (anganlah engkau melampaui

batas).

Ada juga yang berpendapat batrwa maknanya: J+ tt

(anganlatr engkau condong; berat sebelah). Maknanya saling

berdekatan. Asal malananya tijr 6aun1, dari ji$ dJai yang artinya:

rumatr itu jauh. Abu 'Amr berkat4 *'h)a3Jrt adalatr malampaui kadar

dalarn segala sesuatu."

+gi5;1 J;q;13 (dan nmjukilah kami ke jalan yang lurus).

L,gij;l yakni jalan tengahnya. Maknanya: tunjukilatr kepada

kebenaran dan bawalah kami kepadanya.

4;45;,5"4fr$ffiy (Sesungguhnya saudaraht ini
mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina). Yang

dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan dalam

agama atau sahabat. l4.i!lt adalah ,ll3lt U.ri:'li 6arnUing betina),

kadang juga digunakan untuk sebutan untuk sapi liar. it--1t'{$ iS; go"
aht mempunyai seelar saja).Al Wahidi berkat4 *1;ei3t adalah sapi

betina liar. Orang Arab biasa mengkiaskan wanita dengan itu, dan

kaum wanita biasa diserupakan dengan sapi betina."

Jumhur membacanyat Sj6p1 aengan kasroh pada taa'.

Sementara Al Hasan dat Z*rid bin 'Ali membacanya dengan fathah

ttt*Xi A35l. An-Nuhas berkata, "Ini logat yang janggal." Sebenarnya

yang dimaksud dengan (li 1int1 adalah Daud, karena ia memiliki

sembilan puluh sembilan ist€ri. Dan yang dimaksud'dengan '^4:5
i3-l.y gan aht mempunyai seekor saja) adalall A*iyq suaminya si

wanita yang ingin dinikahi oleh Dau4 sebagaimana yang riwayatrya

akan dikemukakan nanti.

q*Si J(i Wo*o ia berkatq 'serahlcanlah kotnbingmu itu
kcpadalat), yalari: gabungkanlah kepadaku dan lepaskan dia untukku
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sehingga aktr menggenapkannya dan menjadi suaminya. Ibnu Kaisan

berkata, "Yakni: jadikalah dia tanggunganku dan bagianku."

v@ieayt-(dan dia mengalahkan alat dalam perdebatan),

yakni .r;$, (mengalattkanku). Dikatakan b 4H. -'op apabila'tb
(mengalahkannya). Dalam pepatah disebutkan: '1y ii, yakni siapa

yang merumg maka ia merampas. Bentuk ism-nya'agt, yutou \iit
(kekuatan). 'Atha berkata, "Maknanya: bila berbicara, maka ia lebih

fashih dariku."

Ibnu Mas'ud dan 'Ubaid bin 'Umair membacanya: C rdgi
q$flt, yatari 6Jtl (mengalahkanku) dalam perdebatan. Dari o;t .jt
yang artinyu U6iJr (saling mengalahkan).

-*96y#)tAf ii36 (Daud berkata, 'sesungguhrrya

dia telah berbuat zhalim kepadapmu dengan meminta kambingmti itu

untuk ditambahkan kepada kambingnya), yakni dengan ia meminta

kambingmu unttrk digabungkan kepada kambing-karnbingnya yang

berjumlah sembilan puluh sembilan itq jika memang benar

perkaranya sebagaimana yang engkau katakan.

Laam di sini sebagai tumpuan kata sumpah. Laam ini dan yang

setelatrnya sebagai penimpal kata sumpah yang diperkirakan, dan

penyebutan hal yang disumpahkan dalam perkataannya ini sebagai

bentuk ungkapan sangat mengingkari apa yang didengamya, yaitu

pemilik sembilan sembilan kambing meminta seekor kambing yang

dimiliki oleh orang lain yang hanya memiliki satu-satunya itu untuk

digabungkan kepada kambing-kambing yang telah dimilikinya. Bisa

juga ia mengatakan ini setelatr mendengar keterangan dari yang

satunya lagi.

An-Nuhas berkata" "Sesungguhnya kesalatran Daud adalah

ucapannya: {i$ I{ (Sesungguhnya dia telah berbuat zhalim

kcpadapmu), karena ia mengatakan itu sebelum mengkonfirmasi."
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WCl6-bV (Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-

orang yang berserikat itu), y attv Lr(3'.' Jl (orang-orang yang bersekufu).

Benttrk tunggalnya iJi, yaitu yang berserikat dalam harta.

o, ,1. ,tt. ',4 e i# ,;4 Gebagian mereka berbuat zlnlim kepada

sebagian yang lain), yakni sebagian mereka berbuat aniaya terhadap

yang lain dan menztraliminya dengan cara tidak menjaga haknya

gSJPi'$,fi gt;'ujiS;(kccualiorang-orangyangberiman

dan mengerjakan amal yang shalih), karena mereka akan memelihara

itu dan tidak menzhalimi mitranya maupun yang lairurya.

iSYW (dan amat sedikitlah mereka ini), yak'rti e il#; ta*
amat sediki.tlah mereka ini). u ini sebagai tambatran untuk penegasan

dan ungkapan keheranan. Ada juga yang berpendapat, bahwa u ini

adalatr maushul, ii sebagai mubtada',d* lltl, sebagai Hnbar-nya.

'+i33,i";t;'55 (Dan Daud mengetahui balrwa Kami

mengujinya). Abu 'Amr. dan Al Farra' berkata, "';p yakai ijil.i
(meyakini)." Makna 'riiii (Xo i menguiinya) adalah ir:ls; (Kami

mengujinya). Maknanya: bahwa ketika keduanya mengajukan

perselisihan kepadanya dan mengatakan apa yang dikatakan itu, maka

saat itu tahulah Daud apa yang dimaksud, dan bahwa maksud

keduanya adalatr sindiran terhadapnya dan kawannya yang ia ingin

agar melepaskan isterinya.

Al Wahidi berkata, '?ara mufassir mengatakan, bahwa ketika

Daud memberikan kepurusan kepada keduany4 salah satunya

kawannya lalu tertawa. Maka saat itulah Daud

mengetahui apa yang mereka berdua maksudkan."

Juurhtn membacanya: '{iii, a*gan talhfif pada taal dan

tasydid pada nuun 'IJmar bin Khaththab, Al Hasan dan Abu Raja'

membacanya dengan tasydid pada taa' dar- nuun [6d!3], yaitu bentuk

mubalagah pada $t (cobaan). Adh-Dhahhak membacany a: t&\.
Qatadah, 'Ubaid bin 'Umair dan As-Sumaifi' membacanya;'0tfi7,
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dengan takhfif pada keduanya. Penyandaran fi'l iil kepada kedua

malaikat itu. Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Abu 'Amr.

{-rffi(maka ia meminta ampun kepada Tuhannya) untuk

dosanya, K|:!t (talu menyunghtr suiud), yakni t.r7u' (sujud). Di

sini menggunakan kata 6'{trunt* memaksudkan \hilt (sujud). Ibnu

Al .Arabi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama,

bahwa yang dimaksud dengan 'ft3'l ai sini adalah \iJ,Jt (sujud),

karena \tJ-Jt adalah ;pir (condong) dan U$ adalatr L,$
(menekuk; membungkuk), salah satunya masuk kepada yang lainnya,

ftlmun terkadang masing-masing lebih khusus bentnknya. Kemudian

karena itu terkadang penyebutan salah satunya menggunakan sebutan

yang lainnya." Pendapat lain menyebutkan, bafiwa makna ti€.rs\i*!'Jt

adalatr qi,ai lrnAat). Pendapat lain menyebutkan, bahwa rukunya

mereka adatah sujud. Pendapat lain menyebutkan, batrwa zujudnya

mereka adalah ruku.

AGL <ao" bertaubat), yakni kembali kepada Allah dengan

-bertaubat dari dosanya.

Para mufassir berbeda pendapat mengenai dosa Daud yang ia

mohonkan ampunannya dan bertaubat dariny4 menjadi beberapa

pendapat;

Pertama: Bahwa ia melihat isteri seorang lelaki yang ia

inginkan untuk menjadi isterinya. De,mikian yang dikatakan oleh Sa'id

bin Jubair dan yang lainnya. Az-7ayaj berkata *Daud tidak sengaja

melihat wanita tersebut, nnmun ia mengulang pandangan kepadanya.

Jadi pandangan yang pertama baginya (tidak berdosa), sedangkan

yang kedua menjadi dosa atasnya."

Kedua: Batrwa ia mengufus suami dari wanita tersebut ke

sejumlah peperangan

Ketiga: Batrwa ia bemiat, bila suami wanita tersebut

meninggal, maka ia akan menikahinya
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Keempat: Bahwa Auriya telatr melamar wanita tersebut, lalu
ketika orang yang telah melamarnya itu sedang bepergiarq Daud
melamarnya lalu menikahinya karena keagrurganny4 maka sedihlah

Auriya karena hal itu. Karena itu Allah mencelanya karena Daud tidak
membiarkan wanita itu untuk orang yang telah melamarnya.

Kelima: Bahwa Daud tidak mencemaskan gugurnya Auriya
sebagaimana kecemasan terhadap tentaranya yang gugur, kemudian ia
menikahi mantan isterinya, lalu Allah mencelanya karena hal itu.
Karena dosa para nabi walaupun kecil, maka sebenarnya itu adalatr

besar (karena kedudukan tinggi mereka).

Keenam: Bahwa ia memufuskan bagi salah seorang dari kedua
orang yang berperkara itu sebelum mendengarkan penjelasan dari
pihak lainnya sebagaimana yang telatr kami kemukakan.lsr

Saya katakan: Yang benar dari perselisihan yang dikemukakan
oleh kedua malaikat itu adalah sebagai sindiran bagi Daud S, karena
ia telah meminta kepada suami dari wanita tersebut agar

melepaskannya supaya ia bisa menggabungkannya kepada isteri-.
isterinya. Hat ini tidak menafikan keterpeliharaan para nabi, karena
Allah telah mengingatkannya akan hal itu dengan mengutus
malaikatrya kepadanya untuk mengadukan perkara kepadanya

kisah yang menyerupai hal itu, sehingga Daud pun
memohon ampun dari dosanya itu dan bertaubat dari itu, maka Allatl
pun mengampuninya dan menerima taubatnya. Allah & telatr

tt' Saya katakan: Pandangarpandangan dan kisah ini tidak layak dengan
kedudukan para nabi. Jadi ini adalah kebohonga*'kebohongan kaum yahudi dan
kisah-kisah dusta mereka mengenai para nabi Allah ra'ala, di samping pembunuhan
mereka- Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirnya. @l3l) mengatakan, "para mufassir
menyebutkan kisah yang mayoritasnya diambil dari israiliyat namun tidak ada satu
pun hadits yang valid ilari Nabi sAW yang layak diikuti, akan tetapi di sini Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan suatu hadits yang sanadnya tidak shahih. Maka yang lebih
utama adalah cukup hanya membaca kisah ini (yakni membacanya dari Kitabullah
Ta'ala), dan mengembalikan itnunya k4ada Allah Ta'ala.', Demikian dengan
redaksi editan.
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berfirman, {;i lt i:( &//s"dan durhakatah Adam kepada Tuhannya

dan sesatlah ia." (Qs. Thaatraa [20]: 121), padatral Adam adalah

bapaknya manusia, dan nabi yang pertama. Para nabi lainnya pun

mengalami sebagaimanaymg dikisahkan Allah kepada kita di dalam

Kitab-Nya.

Kemudian Allah & mengabarkan, bahwa Allah

mengampuninya dan menerima taubatnya. Allah berfirman, li67t
6lyi lUatra Kami ampuni baginya kcsalahannya itu),yakindosa yang

ia mohonkan ampunaruryh itu. 'Atha' Al Khurasani dan yang lainnya

mengatakan, bahwa Daud tetap bersujud hinga empat puluh hari,

sampai tumbuh rumput di sekitar wajahnya dan menutupi kepalanya.

Ibnu Al Anbari berkata, "Waqaf pada kalimat AftfrVi
(Malca Kami ampuni baginya kcsalahannya itu) adalah waqaf yang

sempurna. Kemudian memulai lagi perkataan dengan: g5$+ fr'6lj

aGI';>:.!: (D an s e s ungguhny a dia mempuny ai kc dudukan de kat p ada

itst Kamt dan tempat kembali yang baikf'

oljlr aAaan kedekatan dan kemuliaan setelah diarnpuuinya

dosa. Mujahid berkat4 "ej//r adalah kedekatan kepada Allah * pfu
Hari Kiamat." Yang dimaksud dengan .1W !;.,L adalah €,/l|*
(tempat kembali yang baik), yaitu surga.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai finnan-Nyu QVUtj uQ ( Giar* ada bagtnya saat berselang),

ia berkat4 *(Yakni) tidak ada saat baginyauntuk kembali. E$glri,1(:;'66
6bG (Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami bagian yang

diperuntuklran bagi kami). Mereka memohon kepada Allah agar

menyegerakan bagian untuk mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Az'Zubair bin 'Adi
darinya mengenai firman-Nya, 6r6E (cepatkanlah untuk kami

bagian yang diperuntukkan bagi kami), ia berkata, "(Yakni) bagian

kami dari surga."
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Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga mengenai fimran-Nya, 11

jr1( @ang mempurryai kchtatan), ia berkata, "CYakni) aSJr

ftekuatan)."

Ibnu Jarir meriwayatkan darinya juga, ia berkata, "+lj'!i
artinya yang banyak bertasbih.'

Ad-Dailami meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "6ku

tanyakan kepada Ibnu 'Umar mengenai +lj'!i, ia pun berkata, 'Aku

pernah menanyakan itu kepada Nabi $, lalu beliau bersabda, g$ t"
lu '$,;-.$ *liil e.'$.i\ $k- lraitu orang yang mengingat dosa-

dosanya dalam kesendirian lalu memohon ampun kepada Allah)' ."

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari'Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"+tjti adalah yang yakin."

'Abdtxrazaqdan 'Abd bin Humaid meriwayatkan dari 'Atha'

Al Khurasani darinya, ia berkata, "Belum terfikirkan olehku shalat

Dhuha hingga aku membaca ayat ini: l#\:4{;3$(F"Gy
;t-i! (Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk

bertasbih bersama dia (Daud) di wafuu petang dan pagi)."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya

jug4 ia berkata, "Telah lama waktu berlaku kepadaku namun aku

belum juga tahu inti ayat i"it e.Fi6 #\:4 (bertasbih di wahu
.petang dan pagi),hingga aku melihat orang-orang mengerjakan shalat

Dhuha."

Ath-Thabarani di dalam Al Ausath dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan darinya" ia berkata, *Aku diperintatrkan dengan ayat

ini: 91^ri\l#:# (bertasbih di wabu petang don pagi), namun

aku tidak tahu apa itu? Hingga Ummu Hani' binti Abi Thalib

menceritakan kepadaku, bahwa suafir ketika Nabi $ masuk ke

tempatnya setelah penaklukan Mekalu lalu beliau meminta air wudhu,

lalu beliau berwudhu kemudian shalat Dhuhq kemudian beliau

bersabda, .rlrlli tya g[,f,i it u- (Wahai (Jmmu Hani', ini adalah
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shalat pagi)."r52lbnu Jarir dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

serupa itu dari jalur lainnya darinya. Banyak sekali hadits-hadits

tentang shalat Dhuha, kami telah menyebutkannya di dalam kitab

kami,Slarh Al Muntaqa.

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Seorang lelaki dari

kalangan Bani Israil meminta tolong kepada Daud untuk menghadapi

seorang lelaki dari kalangan pembesar mereka, lelaki itu berkata,

'sesungguhnya orang ini telah merampas sapi milikku.' Maka Daud

menanyakan hal itu kepada lelaki yang dimaksudny4 namun orang

tersebut menyangkalnya, maka Daud pun meminta bukti (saksi) dari

yang menuduhkan ihr namun ia tidak mempunyai bukti, maka Daud

mengatakan kepada keduanya, 'Berdirilatr kalian sampai aktr bisa

melihat perkara kalian berdua.' Lalu keduanya pwl beranjak dari

hadapannya. Di dalam tidumya Daud bermimpi, bahwa dikatakan

kepadanya, 'Bunuhlatr orang yang meminta tolong itu.' Daud berkat4

'sesungguhnya ini hanya mimpi, dan aku tidak akan tergesa-gesa

hingga dapat memastikan.' Pada malam kedua ia bermimpi lagi

diperintahkan untuk membunuh lelaki tersebut, rutmun ia tidak juga

melaksanakan itu. Kemudian pada malam ketiga, dikatakan

kepadanyq 'Brmuhlatr orang itu, atau hukuman dari Allatr akan

menimpamu.' Lalu Daud mengirim utusan kepada lelaki tesebut

[memanggilnya], lalu berkatq 'Seswrggu]rnya Allah
memerintatrkanku untuk membunuhmu.' Lelaki itu beikata, 'Engkau

akan membunuhku tanpa bukti dan tanpa kepastian?' Daud menjawab,

'Ya. Demi Allah, aku akan melaksanakan perintatr Allah terhadapmu.'

Lelaki itu berkata, 'Janganlah tergesa-gesa terhadapku hingga aku

memberitahumu. Demi Allah, sesunggtrhnya aku tidak dihukum

'eDha'i7 disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Maima'(7/99) dari hadits
Ibnu 'Abbas, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam z{I
Ausath. Di dalam sanadnya terdapat Abu Bakar Al Hudzali, ia dha'if"
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karena dosa ini, akan tetapi aku telah merampas orang tua orang itu

lalu aku membunuhnya karena itutah aku dihukum.' Lalu Daud

memerintatrkan sehingga lelaki itu pun dibunuh, maka semakin

kuaflah kewibawaannya di kalangan Bani Israil dan semakin kuat pula

kerajaannya. Itulatr fimran Altah, ifil$333 (Dan Kami htattran

kerajaannya)."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya

mengenai firman-Ny a"1{K;i',,i4f"j @an Klmi berikan kepadanya

hilanah), ia berkata, "(Yakd) memberikan pemahaman."

Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Dailami meriwayatkan dari Abu

Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Orang yang pertama kali mengucapkan:

'amma ba'du' adalah Daud 's, dan itu adalah gt'ta4t'S:as

(kebij aluanaan dalam merryelesaikan perselisihan)."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibatr, Ibnu Sa'd, 'Abd bin

Humaid dan Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa

ia mendengar Ziyad bin ayahnya mengatakan, "gtLAllii yang

diberikan kepada Daud adalah '& Cl.'

Ibnu Abi Syaibah di dalarn Al Mushannaf danlbnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Daud

berbicara kepada dirinya, bahwa bila ia diuji maka ia akan menjaga

diri. Lalu dikatakan kepadanya, 'Sesunggutrnya engkau akan diuji,

dan hari ini engkau akan tahu apa yang engkau diuji padanya, katena

itu waspadalatr.' Maka ia pun menganrbilZabtx lalu masuk ke mihrab

dan menutup pintu mihrab, lalu membawa Zabw ke kamamya dan

menempatkan seorang pelayan di depan pintu serta berpesan

ftepadanya), 'Hari ini, jangan kau izinkan seorang pun.' Ketika ia

sedang membaca Zabw, tiba-tiba datang seekor burung yang sangat

indah dengan beragam warna yang dimilikinya lalu bunmg itu
berputar-putar di hadapannya, kemudian mendekat kepadanya

sehingga memungkinkafftya untrk nya. Lalu Daud pun
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mengulurkan tangannya unhrk menangkapnya, maka ia tidak nyaman

lagi duduknyq dan ia pun meletakkan Zabtx kemudian berdiri untuk

meraihnya. Namun burung itu terbang dan hinggap di lubang mihrab,

Daud pun mendekatinya untuk menangkapnya, lalu burung itu
melompat dan jattrh ke atas gubulq maka ia pun datang untuk melihat

dimana jatuhnya? Ternyata di sana ada seorang wanita di kolamnya

yang mandi dari haid. Ketika wanita itu melihat bayangannya, ia

menggerakkan kepalanya dan menutupi seluruh tubutrnya dengan

rambutnya, sementara suaminya sedang berperang di jalan Allatr. Lalu

Daud mengirim strat kepada pemimpin pasukan: 'Lihatlah Auriya dan

tempatkanlatr ia di dalam pengangkut Tabut. Sedangkan orang yang

dimasukkan ke dalam pengangkut Tabut akan diberi penghargaan atau

dibunuh. Lalu orang itu dimasukkan ke dalam pengangkut Tabut lalu

dibuntrh. Setelah habis masa iddahnya, Daud melamarnya, lalu wanita

itu mensyaratkan kepadanyq bahwa bila ia melatrirkan anak laki-laki

darinya, maka akan menjadi khalifah setelatrnya. Dan untuk itu ia pun

mempersaksikan kepada lima orang dari Bani Israil dan dituliskan

sebuah surat perjanjian tersendiri. Sementara itu Daud tidak

menyadari bahwa ia sedang diuji hingga terlahirlatr anak dan tumbuh

dewasa. Lalu datanglatr dua orang malaikat ke mihrab yang perihalnya

seperti yang diceritakan Allah di dalam Kitab-Nya, lalu Daud prm

menyunglar sujud, maka Allah pun mengampuninya dan menerima

taubatnya."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menshitrkannya serta Al
Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, ia berkata, *Tidak ada yang menimpa

Daud setelatr takdfu itu kecuali ujub, yaitu ujub terhadap dirinya.

Demikian itu karena ia berkate.'Wahai Ttrhanku, tidak ada satu saat

pwr baik malam maupun siang kecuali ada seorang ahli ibadah dari

keluarga Daud yang beribadah kepada-Mu dengan shalat untuk-Mu

atau bertasbih atau bertakbir... atau ddkir lainnya.' Namun Allatr

tidak menyukai itu, latu berkata" 'Wahai Daud, sesungguhnya itu
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terjadi kecuali karena Aku. Seandainya bnkan karena pertolongan-Ktr,

maka tidak ada yang kuat atas hal itu. Demi kemuliaan dan

keagungan-Ku, hari ini sungguh Aku akan menyeratrkan dirimu

kepadamu.' Daud berkata, 'Wahai Tuhan}u, beritahukanlah alal

tentang itu.' Maka Allah pun memberitahunya, dan ia pun

mendapatkan cobaan pada hariitu.rrls3

Asal kisah ini dikeluarkan oleh Al Hakim At-Tirmidzi di

dalam Nnvadir Al Ushul,Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Anas

secara marrtt' dengan sanad dha'if. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir

dari jalur lainnya dari Ibnu 'Abbas dengan panjang lebar. Dikeluarkan
juga oleh banyak orang dari kalangan tabi'in.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai

firman-Nya, ,A(J6'iry (Sesuns*hnya saudaraht ini), ia berkata,
*(Yalsd) seagama denganku.'

'Abdrnaz-zaq, Al Firyabi, Ahmad di dalam Az-Zuhd,Ibnu Jarir

dan Ath-Thabarani meriwayatkan darinya, ia berkata, *Daud tidak

lebih dari mengatakan, l*bsi (Serahkantah kambingmu itu
kepadaht)."

'Abdttrrazzaq, 'AM bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir

dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya l;i6i (Serahkantah kambingruu itu kcpadah), ia

berkata, *Daud tidak lebih dari mengatakan, 'Lepaskanlah dia

untukku'."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya, 'iU,W (dan amat sedikittah mereka

ini), ia berkata, *(Yalmi) amat sedikiflah apa yang mereka ada di
dalamnya." Kemudian mengenai firman-Nya,'rlfifi($f'1rg loan

r53 Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab 6la$); Al Hakim, 8t433) dan ia
menshahilrkannya serta disepakati oleh Adz.Dzahabi.
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Daud mengetahui balwa Kami menguiinya), ia berkata, *(Yakni)

i6pt (Kami menguj inya)."

Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, At-Tfumidzi, An-Nasa'i, Ibnu

Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Sunon'nyameriwayatkan darinya

jugq bahwa ia mengatakan tentang sujud (tilawah), "; tidak

termasuk ayat-ayat yang menghanrskan zujud, tapi^_sungguh al:u

pernah melihat Rasulullah S sujud saat membacanya."ls4

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih dengan.

sanad jayyid darinya, batrwa Nabi C sujud saat membaca '/, dan

beliau bersabda, g3 VU*5 i'ttt tt3h.i (Daud sujud saat itu dan Hta

pun sujud sebagai kcsythran).rss

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa

Nabi S sujud saat pembacaan ;. Ibnu Mardawaih juga

meriwayatkan seperti itu dariAnas secara matfu'.

Diriwayatkan oleh Ad-Dadmi, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah,

Ibnu Hibban, Ad-Daraqutbni, Al Hakim dan ia menshatrihkannya,

Ibnu Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Sunan'nya, dari Abq Sa'id,

ia berkata, *Rasulullah $ di atas mimbar membaca: $ (Shaad),laht

ketika sarnpai ayat sajdatr, beliau turun lalu sujud, dan orang-orang

pnn sujud bersama beliau. Di hari lainnya beliau membacanya lagi,

dan ketika sampai ayat sajdah orang-orang bersiap-siap untuk sujud,

ftrmun beliau bersabda" )ttAI.M #tt r4l,4 euSl
(Sesungguhnya itu adalah taubat, akan tetapi aht melihat kalian telah

bersiap-siap untuk suiud), lalu beliau prm turun (dari mimbar),

kemudian sujud."l56

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab, dari

Nabi $: "Batrwa beliau menyinggung texrtang Hari Kiamat, beliau

t$Shahih,Al Bulfiari (1069) dan Ahmad(1R60).
rssshahih,An-Nasa'i Qll59) dan dishahihkm oleh Al Albani.
tsoshahih,Abu Daud (lalg); A&Daimi (1466); Dishatrihkan oleh Al Albani.
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menyatakan besamya perkara itu dan betapa datrsyatryq beliau
bersabda, u- :rjtis i# ,$U- ;# 'j:il.ilr -t tjtq,,F5 "* b*jt j*S
W ,i6 ,H,,y.i'* y*'lJ;V**1'it,jH ,Cj# \r*+Ji'o{ U.,

gv'o:Jt -al s* iJ 8g;,,nIr jit 4r liilt lrihan yang Maha
Pemurah berJirman kepada Daud *, 'Berjalan di hodapanht., Daud
berlrata, 'Wahai Tuhanku, hapuskanlah kesalahanht.' Tuhan
ber/irman, 'Raihlah kaH-Ku.' Maka Daud pun memegang kaki-Nya

&, lalu berjalan. Itulah kcdekatan yang ditratakan Allah, ,Dan

sesungguhnya dia mempunyai kcdudukan dekat pada sisi Kami dan
tempat kcmbali yang baik.')."

&*; dL, o6t'6fi ,$-ii A'^iS Ae g3,jr'4

l\\.i # i{,8 e'oJ6-ir$'t l $t,W & A* €;ii
ibt W. 6J 3$v.tailsii uj@ vq i;_V \u+$
WE irJi l:+ l@ 16r i W e.itv;, W -u_ii'#, ari

@ :6iK (s;51 31" i "6,ii a e-#)*(,Agi i)fi
@ .j-'if $j 3s, 4); rii!il tfi $y;{j lg

g\ # clil @ \fJ,!:\"331 ia"{*"',i14 c;r,

a6,t'i5,iAit* sg6jS ,./ ?1 oz//
atV)t'r.bll

uHai Doud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu kha$ah
(penguasa) di muka bun i, maka berilah keputusan (perhara) di

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia ohan menyesothan kamu dafi jaton AAah.

J
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Sesungguhnya orungerung yang sesat dari jalan Allah ahan

ruendapat adzab yang beral, harena mereka melupakan hari
perhitungan Dan Kami tidak menciptokan langit dan bumi dan apa

yang ada di antara keduanyatanpa hihrrrah. Yang demihian itu
adalah anggapan orang4rung kafur rruka celakalah orangarang

haJir itu karena mcreha akan nosuk neraka.Patutkah Kami
,neilganggap orang-orong yarrg berinan dan mengerjakan amal

yang shalih dengan orungerang yong berbuat herusakan di
muhit brn i? Patutkah (pulo) Kan i rnenganggap orang4trang yang

bertakwa samo dengan otongorangyang berbuat mohsiat?Ini

adalah sebuah kitab yang Kami turanhon kepadamu penuh dengan

berhah supaya mcreka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya

mendapat pelajaran orangerang yang mcmpunyai tikiran.Dan
Kami karunfukan kepoda Dau{ Sulaiman, dia adalah sebaik-baik

hamba Sesungguhnya dia amot taot (hepada Tuhannya). Qngatlah)
ketiha dipertunjukkan hepadanya kuda-kuda yang tenang di waldu

berhenti don cepat waktu berlafi pada wqfuu sorermaka ia berkata,

'Sesungguhnya aku menyuhai kesenangan terhadap barang yang

baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai huda itu
hilang dari pandangarl"Bawalah huda-kuda itu kembali

hepadaku' Lalu ia mengusayngusop haki dan lehernya."

(Qs. Shaad [3El:25-33)

Setetatr Allah S menyebutkan kisah Daud, selanjutnya Allah
menyebutkan penyeratran perkara kfiilafah bumi kepadanya Kalimat

ini diperkirakan sebagai kalimat yang diucapkan dan di-'athf-kan
kepada 6ib (Kani ampuni), yakni: dan Kami katakan kepadanya:

Gy3jtl*| (Hai Daud, sesunggufutya Krrllri) mengangkatnu sebagai

kfialifah di mtrka bumi, atau ''+I)i$frr; (meniadikan kamu khatifah)

bagi nabi-nabi sebelummu agar engkau memerintahkan kebaikan dan

melarang kemungkaran 'gL,"6l:&fr (maka berilah keputusan
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(pertara) di antara manusia dengan adil),yakni diriU (dengan adil)

yang merupakan hukum Allah di antara para hamba-Nya. {ii|$*;
(dan janganlah kamu mengikati hawa nafsu), yakni ,nl rs* thawa
nafsu; kecenderungan nafsu) dalam memberikan'keputusan di antara

para hamba. Ini mengandung peringatan bagi Daud S, bahwa yang

dicela itu adalah yang tidak adil, dan bahwa celaan itu karena

mengikuti hawa nafsu. $l+$,&6i+i (kareno ia akan menyesatkan

lrarnu dari jalan Allah).

Lafah ii;; dengan rushab karena sebagai penimpal kata

larangan, fa'i@i4- adalah {rl'i. Bisa juga/ 'il iri pada posisi jazm

karena di-'athf-kankepada kata larang *, t&'1;1, adapun keberadaan

harakatnya di sini karena bertemunya dua suhn. Berdasarkan asumsi

pertam4 maka yang dilarang adalah perpaduan keduanya" dan

berdasarkan asumsi kedu4 maka larangan itu pada masing-

masingnya ;t{,# (alan Allah) adalah jalan kebenaran, jalan ke

surga.

Kalimat'+$ 4$ & $t,g,f '"bAfi '"tl (Sesungguhnya

orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang

berat) sebagai alasan larangan mengikuti hawa nafsu dan terjerumus

ke dalam kesesatan.

Baa' pada kalimat 

"W1&l;3Q(t*rrro 
mereka melupakan

hari perhitungon) adalatr baa' sababiyyah(menunjukkan sebab).

Makna it -3r ini tyakni dari !#1 adalah 3;3r lmeninggalkan), yakni:

disebabkan kalian meninggalkan perbuatan untuk hari itu. Az-Zajjaj

berkata, "Yakni: karena mereka meninggalkan perbuatan untuk hari

itu, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang lupa walaupun

mereka menyadari dan ingat akan hal itu." 'Ikrimatr dan As-Suddi

berkata, "Di dalam redalsi ayat ini ada kalimat yang didahulukan dan

dibelakangkan penyebutannya, perkiraanny ai q yQJt ?tt qt:$ f43
|,lJ (dan bagi mereka adzab pada hari perhitungan karena apa yang
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mereka lupakan), yalrri: meninggalkan pemberian keputusan dengan

adil." Pemalanaan yang pertama lebih tepat.

Kalimat i,tiw.6 31Yit3i6iY3 (Dan Kami tidak

menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya

tanpa hilonah) adalah kalimat perrrulaan yang menegaskan apa yang

sebelumnya yang berupa hari berbangkit dan hari perhitungan. Yakni:

Tidaklah Kami menciptakan ahl-hal ini sebagai ciptaan yang sia-sia

yang tidak ada hikmahnya, bahkan Kami menciptakan semua ini

unhrk menunjtr*tcan kekuasaan Kami. Maka manshub-nya ibikarera
sebagai mashdar ata.u lwal ata'u moful l@lih.

Kata penunjuk .8! (Yang demiWan r'rz) menunjukkan kepada

yang dinafikan sebelumnya. Kata ini sebagai mubtada', darl- klwbar'

nya adalatr, WA-ii'lE @datah anggapan orang-orang kafir), yakni:

tdfu (anggapan mereka). Karena meneka menganggap batrwa hal-

hal ini diciptakan tanpa tujuan, dan mereka mengatakan, bahwa tidak

ada Kiamat, tidak ada pembangkitan kembali setelatr mati, dan tidak

ada penghitungan amal perbuatan. Maka anggapan ini melahirkan

anggapan batrwa penciptaan semua hal ini adalah penciptaan yang sia-

sia (tidak ada hikmatrnya).

)Ai'uffi'"-iy$1ji (maka celakalah orang-orang lcafir itu
lmrena mereka akan masuk neraka). Faa' ini berfirngsi untuk

mengurutkan kepastian UA @ecelakaan) bagi mereka karena

anggapan bathil mereka. Yakni: maka kecelakaanlatr bagi mereka

disebabkan neraka yang diakibatkan oleh anggapan dan kekufuran

mereka.

Kemudian Allah mengecarn dan mencela merek4 Allatl
berfirman, .81 a'u;#Ift)t+,31w Wt;'u-$i Le J gatutkah

Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengeriakan amal

yang shalih sama dengan ordng-or(mg yang berbuat kcrusakan di
'mula bumi?). Muqatil berkata, "Orang-orang kafir Quraisy
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mengatakan kepada orang-orang mukmin, 'sesungguhnya di akhirat

nanti kami akan diberi apa yang diberikan kepada kalian.' Lalu

turunlah ayat ini." J ini pemisah yang diperkirakan bermakna,Jrr d*
hamzah (isti/ham). Yakni: Bahkan apakah Kami menganggap orang-

-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan para rasul-Nya dan

mengerjakan kewajiban-kewajiban, sama dengan orang-orang yang

berbuat kerusakan di mtrka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan.

Kemudian Allah $ menyebutkan perkara lain dan beralih dari

perkara pertama kepada yang lebih mustatril dari itu. Allah berfirman,

t6( 6i5t'541 (Patutlah (pula) Kami menganggap orang-orang

yang bertah,va sorna dengan orang-orang yang berbuat maksiat?).

Bahkan apakah Kami menjadikan orang-orang yang takwa di antara

orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang sengsara dari

orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang

bergelimang kemaksiatan terhadap Allatr & dari kalangan

muslimin? Suatu pendapat menyebutkan, bahwa 34.lir lorang-orang
yang berbuat maksiat) di sini adalah khusus orang-orang kafir.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang dimaksud dengan 't-i!rt
adalah para sahabat. Tidak ada alasan untuk mengk*rususkan tanpa

pengkhususnya, karena penyimpulannya berdasarkan keumuman

lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab.

Tj.l -Eyiirj i4 (Ini adalah sebuah Htab yang Kami

turunlran kepadamu penuh dengan berkah). Marfu'-nya di{ (Htab)

karena sebagai khabar dari mubtada'yang dibuang. 4y;d:1 (yang

Kami turunkan kepadamu) iebagai sifatnya, dan tfi Qtenuh dengan

berkah) sebagai khabar keduauntuk mubtada' tersebut, dantidakbisa

sebagai sifat lainnya untuk 16,l<arena kaidah tidak membolehkan

membelakangkan penyifatan yang sharih dai yang tidak sharih,

namun sebagian ahli natrwu membolehkannya. Perkiraannya: Al

Qur'an adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu, hai Muhanrmad,

yang

kaum
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yang banyak mengandung kebaikan dan
(1S, sebag at taal fteterangan kondisi).

keberkahan. Ini dibaca juga:

Kalimat W.@rrpoyo mereka memperhatilmn), asalnya tsfr$,,

lalu faa'-nya dr-idgham-kan (dimasukf<an) ke dalam daal. Lafazh int
terkait dengan K{j ty*s Kami nrunfad. Ayat ini menunjukkan

bahwa Allah $ menurunkan Al Qtr'an untuk diperhatikan dan

dipikirkan makna-maknany4 bukan sekadar dibaca tanpa

diperhatikan.

Jnmhur membacany u, ffi.@upaya mereka memperhatikan),

dengan idgham. Abu Ja'far dan Syaibah membacanya: t5f;itl. (supaya

kalian memperhatikan), dengan faa'bertitik dua di atas dalarn bentuk

khithab. Qira'ah ini diriwayatkan juga dari 'Ashim dan Al Kisa'i, dan

juga merupakan qira'ahnya'Ali RA. Asalnya: \f;ltii), dengan dva taa',

lalu salah satu faalnya dibuang rmtuk meringankan.

,$'ll\Jjgi1; (dan sryaya mendopat pelaiaran orang-

orang y(mg mempunyai fikiran), yalrni: agar orang-orang yang berakal

dapat mengambil pelajaran. +qni adalah jamak dari qi, yaitu J-idr
(akal).

A(i'Jy'l:lt'e"'{413igq!rt (Dan Kami taruniatran

lrepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba.

Sesungguhnya dia amat taat (kepafu Tuhannya)). Allah &
mengabarkan, bahwa di antara nikmat-nikmatnya kepada Daud adalatt

memberinya anak, yaitu Sulaiman.Kemudian Allah memuji Sulaiman.

Altah berfirman, i!fi'e @ebaik-baik tumba). Yang dikhususkan

denga pujian dibuang, yakni: tt*ritr gry (Sulaiman sebaik-baik

hamba).

Ada juga yang berpendapat, bahwa pujian di sini, yakni 'fr
33i1 lsetaik-baik hanba) adalah pujian untuk Daud. Pendapat

pertama lebih tepat. Kalimat \ft\$(Sesungguhnya dia amat taat

(lrepada Tuhannya)) sebagai alasan pujian yang sebelumnya. +U'li
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adalatl yang banyak kembali kepada Allah dengan bertaubat,

sebagaimana yang keterangannya telah dipaparkan di muka.

Zharf pada firman-Nya, #,?jiy (Qngattah) t@til@

dipertunjukkan kepadanya) terkait dengan kata yang dibuang, yaitu

Sn (ingatlah). Yakni: Ingatlah apa yang dilakukannya ketika

ditampakkan itg,t l{ei 1*aao-Uaa yang tenang di waku berhenti

dan cepat wabu berlari) kepadnya A*@adawaWu sore). Pendapat

lain menyebutkan, batrwa zharf im terkait dengan i-li, namtur lafazh

ini, selain tidak di-rashrif, jrya tidak ada alasan untuk membatasinya

dengan waktu tersebut.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa zharf ini terkait dengan

.161. Nu*"n tidak ada alasan untuk membatasi status ketaatannya

dengan waktu tersebut. &+jr aaafan wakhr antara Zhuhur atau Ashar

hingga akhir hari. .lUitiJl adalah jamak dartiit;p.

Para ahli batrasa berbeda pendapat mengenai maknanya. Al

Qutaibi dan Al Farra' berkat4 "Dalam perkataan orang Arab, 'C6l
adalatr berdirinya kuda dan serupanya." Demikian juga yang

dikatakan oleh Qatadah. Contohnya disebutkan di dalam hadits: U
)gt 'c l';.r;6 W|)t $b ;,Slt $ 'Ji;3-bt *t (Barangsiapa yang ingin

manusia terus menerus berdiri untulmya maka hendaHoh bersiap-siap

menempati tempat dudubtya di neraka), yakni d ?Uiit'tt3,Jr* (terus

menerus berdiri untuknya). Mereka pun berdalih dengan perkataan

An-Nabighah:

"Kami punya htbahyang dipancang di halamannyo.

Anak-anak htda htno, fuda-fuda gagah dan htda-htda yang terus

berdiri;'

Alasan mereka ini tidak tepal karena yang dijadikan alasannya

masih diperdebatkan, dan itu berarti pengalihan, karena belum

UlaV i*5 6)t4t 3t b Wq,tu:H i$ 6
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pastinya apa inti kontoversi tentang 'ittill? Az'zajjaj berkata, "Yaitu

yang berdiri dengan salah mengangfut salah satu kaki depannya, dan

menempatkan ujung kgkunya di atas tanah sehingga seakan-akan ia

berdiri dengan tiga kaki, yaitu dua kaki belakangnya dan satu kaki

depannya Terkadang juga dengan mengangkat salah satu kaki

belakangnya, dan ini adatah tanda kegagahan." Lalu ia

menyenandungkan ucapan seorang penyair:

i6+fii Jb?&t#KJri6 e#ir cl
"seribu htda yang berdiri dengan tiga kali, maka terus demikian

seakorakan

ia termasukyang berdiri dengan tiga kaki yang cedera."

Dari ini terdapat ucapan 'Amr bin Kultsum:

tSrxb r4!'ill3t45?1Ky 
"Pt 

Cg;

uKarni tinggalkan htda berdiont diri padanya,

dalam keadaan tertambat lelah dengan berdiri tiga kaki."

Karena lcata$tr:e ini harus diartikan dengan artinya lain yang

bukan sekadar berdiri, sebab yang sekadar berdiri sudah tersirat dari

ungkapan: *ryG @erdiri padanya). Abu 'Ubaid berkata "';r2t!,alt

adalah yang menghimpunkan kedua kaki depannya dan

mensejajarkannya. Adapun yang berdiri pada ujung kaki namanya

'6dt.-
3r;7ir aAaafr bentuk jamak dart"lft (kuda), ini sebutan untuk

kuda yang larinya kencang. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini

adalatr yang lehernya panjang. Diarnbil O*i i+jr yang artiny a ',i'ilt

Qeher).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kuda-kuda itu berjumlatr

seratus ekor. Pendapat lain menyebutkan dua puluh ribu. Pendapat
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lain menyebutkan dua puluh. Dan pendapat lainnya menyebutkan,

bahwa kuda-kuda itu keluar dari laut dan memiliki sayap.

";5; e jg € L# 6;j1i (maka .ia berttata,

'Sesungguhnya aht menytlai kcsenangan terhadap barang yang baik
(fuda) sehingga aht lalai mengingat Tuhanh). Manshub-nyu # #
karena sebagai mafut ${ldi samping juga mengandung matara &tT
(mengutamakan).

Al Farra' berkata, "Dikatakan #t * b$t (aku

mengutarnakan kesenangan terhadap yang baik), setiap yang

menyukai sesuatu berarti mengutamakannya." Pendapat lain
menyebutkan, bahwa manshub-nya itu karena sebagai mashdar yang

tambahannya dibuang, sedangkan ydng me-nashab-kawrya adalatr

65. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah mashdar

tasybihi(kata kerja yang dibendakan dengan bentuk penyerupaan),

yakni: 4t +',ht:i (kesenangan seperti kesenangan terhadap

kebaikan). Pemaknaan yang pertama lebih tepat. Yang dimaksud

dengan-f,ii di sini adalah kuda.

Az-Zajjaj berkata, *j;!i ar sini adalah ffiJr ftuda)." Al Farra'

berkata, "Dalam perkataan orang Arab, fi"'Cldan NFJI artinya sama."

An-Nuhas berkat4 "Di dalam hadits disibutkan: WlF,"t#|f5Jl
'fiJl (Kuda diitut ubun-ubunnya dengan trebaikan)." Seakan-akan

kuda disebut 'p.karcmalasan ini. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

kuda disebut F karena mengandung banyak manfaat.

Lafazh ;* pada katimat 
";5) e gehingga alil lalai

mengingat Tuhanht) bermakna ,.J". Muk"anya: aku mengutamakan

kesenangan terhadap kuda daripada mengingat Tuhanku, yakni shalat

Ashar.

Vl4.fr6 6 (sampoi itu hilang dari pandangan),

maksudya adalah matahari, tidak disebutkan sebelumnya

namun konteksnya menunjukkan demikian. Az-Zanaj berkat4
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"Dibolehkannya penyembunyian sesuatu bila telatr sebelumnya telah

disebutkan atau adanya indikasi penyebutannya. Dan di sini ada

indikasinya, yaitu kalimat, O!;\ @afu wafiu sore);' {4tdt artinya

terhrtup dari pandangan. +t47tl adalah sesuatu yang menghalangi

pandangan.

Qatadatr dan Ka'b berkata, "tlh4tini adalah bukit hijau yang

meliputi manusia, yaitg bukit Qaaf.' Malam disebut +W karena

menuhrpi apa yang ada padanya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

dhamir pada kalimat ,irf # (sampai fuda itu hilang) adalih untuk

kud4 yakni: hinngga kuda itu menghilang dari pandangan mata.

Pendapatyang pertama lebi tepat.

Iklimat '&Gi (Bau,atah tuda-fuda itu kcmbali lcepadah)

temrastrk kelanjtrtan perkataan Sulaiman. Yakni: ulangt lagi

penampakkan kuda-kuda ihr kepadaku sekali lagt. Al Hasan

mengatakan, bahwa ketika Sulaiman disibukkan oleh penarrpal&an

kuda-kuda tersebut hingga terleweatlcan shalat Ashar, ia maratr karena

Allah, dan ia berkata: &llii,yakni: kembalikan kuda-kuda itu. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa dhamir pada 6ii t<emaali kepada

matalrari, dan itu sebagai mukjizatoya Sulaiman memerihtahkan

untuk mengembalikannya setelah terbenarnnya agar ia bisa shalat

Ashar. Pemaknaan yang pertama lebih tepat.

Faa' pa.da firman-Nya, A6*ig9A,g:J b$t (Latu ia

mengusap-ngusap t(aH don tehernya) adalah faa' fashih yang

menunjukkan adanya Lctta yang dibuang pada redaksi ini.

Perkiraannya: lalu dikembalikan itu kepadanya. Abu 'Ubaidah

berkata, "Yakni ',ffi',* (mulai melakr*an), seperti halnya W- if: u
(masih melakukan), yaitu seperti 'Sb aan c,tl[..* Manshub-nya lL75

karena sebagai mashdar dai fi'l yang dibuang, yakni: ry g,
karena Htabar ',* hanya funapa fi'l mudhari'. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa itu adalah masMar'pada posisi haal Qcetetangan

kondisi). Pendapat pertama lebih tepat . 'O3llt a4alah jamak dari Ali
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(kaki; betis). ,3rii'li adalah jarnak darip (eher). Maksudnya, batrwa

Sulaiman mulai menepuk-nepuk leher dan kakinya. Dikatakan *
1351b artrnya menepuk lehemya.

Al Fara' berkata, *i:-ilr di sini artinya d'iir lmemotong)."
Lebih jauh ia mengatakan, "Maknanya, bahwa ia menebas kaki dan

lehernya, karena kuda itu menjadi sebab terlewatkannya shalatnya."

Demikian juga yang dikatakan oleh Abu'Ubaidah. Az-Zaiaibr,tkata,

"Ia tidak melakukan itu kecuali karena telatr dibolehkan oleh Allatr.

Bisa jadi hal itu memang dibolehkan bagi Sulaiman, dan itu terjadi

pada waktu tersebut."

Para mufassir berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat ini.

Segolongan mufassir mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan

L;ir di sini adalatr sebagaimana yang tadi dikemukakan. Yang

lainnya, termasuk Az-Znhi dan Qatadah, mengatakan, bahwa yang

maksudnya adalatr mengusap kaki dan lehernya untuk membersihkan

debu darinya karena Sulaiman menyukainya. Pendapat penafsiran

pertema lebih sesuai dengan konteksnya, karena itu menyebabkannya

terlarnbat mengingat Tuhannya sehingga terlewatkan shalat Ashar.

Kemudian Sulaiman memerintahkan mereka agar mengembalikan

kuda itu kepadanya unfirk menghukum dirinya dengan merusakkan

apa yang telah melalaikannya dari itu dan telah menghalanginya dari

beribadah kepada Tuhannya serta menyibukkan dari apa yang tdlah

diwajibkan Allah atasnya. Hal ini tidak sesuai dengan maksud

pengembalian kuda itu kepadanya untuk menghilangkan debu dari

kaki dan lehernya dengan mengusapkan tangan atau pakaiannya.

Tidak ada landasan bagi yang mengatakan, batrwa

pengrusakan harta tidak akan dilalnrkan oleh seorang nabi, karena hal

ini hanya sekadar menjauhkan anggapan tadi berdasarkan apa yang

ditetakan dalam syari'at kita, sebab hal itu dibolehkan di dalam

syari'at Sulaiman. Dan yang tedapat di dalam syari'at kita, bahwa

terlarangnya merusak harta adalah pengrusakan yang sekadar menyia-
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nyiakan tanpa maksud yang benar. Adapun bila disertai dengan

maksud yang dibenarkan syari'a! maka hal itu juga dibolehkan di

dalarn syari'at kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi $ ketika

memerintahkan unhrk menumpahkan isi periuk yang digunakan

memasak daging hewan hasil rarnpasian perang sebelum pembagian.

Banyak contoh tainnya mengenai hal ini dalam syari'at kita. Termasuk

di antaranya adatah yang dilalarka para sahabat ketika membakar

m4kanan yang ditimbun.

Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nyq ,8t A er;iK eA91 iJft) Wt; ir-fi F; r
(Patutkah Kami menganggap ordng-orong yong beriman dan

mengerjakan amal yang shalih sama dengan orang-orang yang

berbuat kcrusakan di muka bumi?), ia berkata, "Orang-orang yang

beriman itu adalatr 'Ali, flamzah dan 'Ubaidah bin Al Harits,

sedangkan orang-orang yang berbuat kenrsakan di muka bumi itu

adalah 'UtbalL Syaibah dan Al Walid."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

"ilg i;r;Ai (tuda-htda yang tenang di walcu berhenti dan cepat
-waldu berlari), yaitu kuda yang diciptakan sebagaimana yang Dia

kehendaki."

'Abd bin Hurnaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Mujahid menge,nai firrran-Nya, L1t!3it, ia

berkata" "g"Atby'.! @erdirinya hrda) {ergm sifat ini- adala}r

dengan mengangkat salatr satu kaki depannya hingga hanya bertopang

pada ujung.ujung lorkunya." Kemudian mengenai firman-Ny; iE),
ia berkata *(Yakni) yang cepat."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu 'Abbas

mengenai finnan-Nya, 4il S (menyirai kesenangan terhadap

barang yang baik), ia beikata, *(Yaitu) ab. /$;Cit @^r,atah hda-
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tuda itu lrembali kepadah), yakni #iJl (kud[. W'ASi ltatu ta
mengusap-ngusap), yakni: menyembelih dengan pedang.".

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari 'Ali bin

Abi Thalib, ia berkata" "shalat yang Sulaiman terlengalrkan oleh

Sulaiman adalah shalat Ashar.'

Al Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ibrahim At-Taiml mengenai firman-NyU Qiiy
It$ i{'r:ai G#W1i' ((Ingatkh) t@tit@ dipertuniukkan kcpadanya

fuda-fuda yang tenang di waldu berhenti dan cepat waldu berlari

pada waktu sore), ia berkata, "Yaitu sebanyak dua puluh ribu kuda

bersayap, lalu ia menyembelihnya."

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan daii Ibnu Mas'ud

mengenai firman-Nya, gl#;lrti {71sa*pai htda itu hilang dari

pandangan), ia berkata, "Hilang di balik permata hijau, maka hijaunya

langit adalah darinya."

Ibnu Abi Syaibatr di dalam Al Mushannaf meiwayatkan dari

Ibnu 'Abbas, ia berkata, "sulaiman pernah tidak diajak bicara karena

keseganan terhadapnya, sebab ia pernah terlengahkan dari shalat

Ashar, dan tidak seorang pun yang bisa berbicara dengannya."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya, ;j5>S @ehingga aht lalai
mengingat Tuhanht), ia berkata, *(Yakni) ,n) frg, (dari mengingat

Tuhanku). AO{VgAiW $$ gau ia mengusap-ngwap traki

dan lehernya), yakni memotong lutut dan lehernya dengan pedang."

g #JE @ dt'i tlrG 4?f iF 6i\i';;$G ff,
'i G:3@ 4(41A iiYZSA # "#$ 

(Y' 46,)
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,Ebt&il|.Y!;rtv A6#..tS.r;1,";'d,

vG h$iga$tE;rii, )6ii O',;-i'",rta;

@ ys'ir, $vAif3t,@
uDan sesungguhnya Kart tubh nengaii Sulaiman dan Komi

jadihan (die) tergeletah di atas hurcinya sebagai tubuh (yang lemah

karena sahit), kemudian ia bertaabot la berhata,'Ya Tahankq
ampunihh aku dan anugerahhanlah kqodahu heraiaan yang tidak

dimiliki oleh seorang juapun saudohhu, sesungguhnya Engkaubh

Yang Maha pembeilKemudian hani trmduhkan kepadanya angin

yang berhembw dengan baik menwut he mana saia yang

dihchmdakiny a"dan (Kami tanduhfun pula kq adanya) sy etan-

syetan semuanya ahli bangunw fui penyelan rdan syetan yang lak
yang terikat dalam belenggulnilah anugerah Kart; maka

berikanlah (kepada orang lain) dautahanlah (untuk dbimu
sendiri) dengan fiada pertanggungon jan'ab.Dan sesungguhnya dia

mcmpunyai kedudukan yang defutpada sisi Kami dan tempat

hembaliyang baik.n (Qs. Shaad [38]: 3a-40)

Firman-Nya, ';;$A ffi (Dot sesungguhrrya Kami telah

menguji Sulaiman), yakni: i(;;lg6rilliit (Kami telah menguji dan

mencoba Sulaiman). Al Wahidi b€rkat4 "Mayoritas mufassir'

mengatakan, bahwa Sulaiman menikahi seorang wanita dari antara

putri-putri pana raja" Lalu wanita ihr menyembatr berhala di rumah

Sulaiman, ftrmun Sulaiman tidak mengetahui itu. Maka ia pun diuji
dari kehinaan karena kelalaiannya itu." Pendapat lain menyebutkan,

bahwa ujian itu karena Sulaiman menikahi seorang wanita .yang

' Kalimat "mayoritas mufassit'' ini menrpakan pemyataan yang tidak benar.
Yang benar adalah riwayat yang terdapat di dalam hadits yang shahih.
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bernama Jaradah, Sulaiman sangat mencintainya. Suatu suatu ketika

ada dua orang yang bersengketa menghadap kepadanya, salah satunya

dari kalangan keluarga Jaradah, maka Sulaiman ingin memenangkan

perkara itu bagi orang tersebut. Kemudian ia memutuskan di antara

mereka dengan adil.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa Sulaiman menghilang dari

manusia selama tiga hari tanpa memberikan keputusan di antara

mereka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ia menikatri Jaradatr ini,

padatral ia wanita musyrik, lalu karena Sulaiman menawarkan Islam

kepadanya, maka wanita itu berkata, t'Bunuhlatr aku, dan aku tidak

kan merneluk Islam.

Ka'b Al Ahbar berkata, "Ketika Sulaiman menganiaya kuda

dengan membunuhny4 kerajaannya diambil." Al Hasan berakta,

"sulaiman pemah mendekati salah seorang isterinya yang sedang haid

atau lainnya." Pendapat lain menyebutkan, batrwa Sulaiman

diperintahkan agar tidak menikahi wanita kecuali dari kalangan Bani

Israil, lalu ia menikahi wanita dari selain Bani Israil.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa sebab ujiannya adalatr

sebagainaya yang disebutkan di dalam hadits shaih, bahwa Sulaiman

berkata, "sungguh malam ini aku akan menggilir sembilan puluh

isterinya. Masing-masing akan melahirkan seorang penunggang kuda

yang berperang di jalan Allah." Ia mengatakan itu tanpa disertai

dengan mengucapkan, "Insya Allah."rs7 Dan ada juga yang

berpendapat lainnya.

Kemudian Allah S menerangkan apa yang dialarninya. Allah

berfirman, 6A 4;S {F f*fr; (dan Kami iadikan (dia) tergeletak di

atas latrsinya sebagai tubuh (yang lemah karena soki)). Manshub-nya

153- karena sebagai mafut$|. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

tsTMuttd q 'alaih, AlBulfiari (6639) dan Muslim, Qll27'60 dari hadits Abu
Hunirah. Dan ini merupakan pendapat yang benar dari antara pendapat-pendapat

yang lalu, insya Allah.
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manshub-rrya itu karena sebagai haal $etetangan kondisi) yang

ditalorilkan dengan kata turunannya (derivasinya), yakni: W
(lemah) atau 61ri (kosong). Pendapatyang pertama lebih tepat'

Mayoritas mufassir mengatakan, bahwa tubuh yang

dihempaskan Allah di atas kursi Sulaiman datah syetan yang bemama

Shakhr, ia syetan yang membangkang kepada Sulaiman dan tidak

temrasuk yang tunduk kepadanya. Allah menghempaskannya dengan

menyerupai Sulaiman &, dan syetan ihr terus berupaya hingga bisa

memperoleh cincin SulaimarU yaitg ketika Sulaiman hendak masuk ke

kamar kecil (wc), karena Sulaiman biasa menanggalkan cincirurya

ketika hendak masuk ke kamar kecil. Lalu Shakhr datang dalam

bentuk Sulaiman, dan mengarnbit cincin tersebut dari salatr seorumg

isteri Sulaiman. Kemduian syetan itu duduk di singgasana Sulaiman

dan menguasai kerajaannya selama empat puluh hari, sementara

Sulaiman pergi menjauh.

Mujahid berkata, "sulaiman berkata kepada syetan,

'Bagaimana engkau memperdayai manusia?' Syetan menjawab,

'Perlihatkan cincinmu kepadakq nanti aku akan memberitahumu.'

Ketika Sulaiman menyerahkan cincin itu kepadanya,,syetan itu

melemparkannya ke luar, maka hilanglah kerajaannya, dan syetan itu

menduduki kursinya, namun Allah mencegahnya dari mendekati para

istri Sulaiman sehingga syetan itu tidak dapat mendekati mereka. Lalu

Sulaiman meminta diberi makan dan berkata, 'Apakah kalian

mengenaliku? Berilatr aku makan.' Namun mereka tidak

memperdayuioya hingga suatu hari seorang wanita memberinya

seekor ikan, lalu Sulaiman membelah perut ikan tersebut, dan ia

menemukan cincinya di dalam perut ikan tersebut, maka ia pun

kembati ke kerajaannya. Itulah makna firman-Nya: ;6'i, yakni

kembali ke kerajaannya setelah empat puluh hari."
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa makna 6U1 i"i adalah

kembali kepada Allah dengan bertaubat dari dosanya. Inilah pendapat

yang benar

Kalimat }#i?XE <n berkata, 'Ya'Tuhanht, ampunilah

ahD adalah badal dari ;6 dan sebagai penafsirannya. Yakni:

ampunilah aku dari dosa yang telah Engkau ujikan kepadaku untuk

itu.

Kemudian, setelah ia bertaubat dan memohon anrpun, ia

menjadikan itu sebagai wasilah untuk dikabulkannya permohonannya.

Ia pun berkata, -"fiii#65-$ K O,f; (dan anugerahkanlah

lrepadaht kerajaan yang tidok dimiliki oleh seorang iuq pun

sesudahh). Abu 'Ubaidah berkata, "Makna -c;i'6irr#j O?"s
tidak dimiliki oteh seorang jua pun sesudahh) adalah: ;y Y{tt&l
,=e}ii (yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku)." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya: yang tidak seorang pun

merampasnya dariku. Atau: tidak seorang pun yang layak

memperoletrnyq karena keagungannya. Ini bukan permintaan

Nabiyullah sulaiman & untuk keduniaan, kerajaan dan kehormatan di

antara para penghuni dunia, tapi maksud meminta kerajaan adalatr

agar bisa melaksanakan hukum-hukum Allah &, dan menghukum

para hamba pembangkang dari kalangan jin dan manusia, walaupun

alasan permohonan ini tidak lain hanyalatr ketika ia melihat duduknya

syetan di atas singgasanya dengan menerapkan hukum-hukum syetan

kepada para hamba Allah.

Kalimat lr$A''ol,y ltrtrngguhnya Engkaulah Yang Maha

Pemberi) sebagai alasan untuk hal yang sebelumny4 yaitu

permohonan ampun kepada Allah dan penganugeratrkan kerajaan

kepadanya yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Yakni:

karena sesungguhnya Engkau Maha Banyak memberi dengan

pemberian yang sangat besar.
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Kemudian Allah $ menyebutkan pengabulan doanya dan

pemberian apa yang dimohonnya itu. Allah berfirman, €i''it;:3
(Kemudian ftami tunduftftan trcpadanya angin), yakni: Kami

tundukkan angin baginya sehingga angin itu pafirh kepada

perintahnya.

Kemudian Allah menerangkan bagaimana ketundgkan angin

kepadany4 il"t.tjr,s; tlo"S berhembus dengan baik merutrut),

yakni hembusannya lembut, bukan angin topan. Ini diambil datri'2e1t

(entur). Maknanya: batrwa itu addah angin yang lembut, tidak kasar

dan tidak keras, nztmun hembusannya kencang dan jalannya cepat. Ini

tidak menafikan firman-Nya di dalam ayat lain: 
";rnc'(;t'#;

$V,Oo" (telah Kami tundukJran) untuk Sulaiman angin yang sangat

lrencang tiupannya ydng berhembus dengan perintahnya." (Qs' Al

Anbiyaa' [211: 81), karena maksudnya adalah kencangnya

hembusannya, dan bukan badai (angin ribut). Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa angin itu terkadang lembut dan terkadang

kencang sesuai dengan keinginan dan kehendak Sulaiman. Pendapat

ini lebih tepat dalam memadukan kedua ayat tersebut.

;6 # (ke mana saja yang dikehendokinya), yakni ''r-J *
(ke mana saja yang dikehendakinya). Az'Zaiiaj berkata, "Para ahli

bahasa dan para mufassir sama sependapat, batrwa makna 45 i#
adalah SrJ t-+ (ke mana saja yang dikehendakinya). Hakikatrya

adalatr (dimana saja ia duduk)." Al Asma'i dan Ibnu Al A'rabi

terkata, "Orang Arab mengatakan: Qt,gjt va;'u\ Ql#l eAl
(maksudnya benar tapi menjawabnya salah)." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya menunrt bahasanya Bani Himayar:

i51 (menghendaki; menginginkan), dan ini bukan dari bahasanya

orang Arab. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu menurut

bahasanya Bani Hajar. Pendapat pertarna lebih tepat, dan itu diambil

d*i &';{. i<:.St \Vt(anak pa"alq itu mengenai sasaran).
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'atUilj (dan (Kami t undukkan p ul a tce p adany a) sy e t an- sy e t an) .

Ini di-'athf-kan kepada €) <o"gi"). yakni: t*ufu el t'p:"5 garr
Kami tundukkan pula kepadanya syetan-syetan).

Kalimat ,qfi -,F.',9 
ar*uanya ahri bangunan dan penyeram)

sebagai badat dari t*#t (syetan-syetan). yakni: semua ahli
bangunan dan penyelam dari kalangan mereka (syetan-syetan)
membangunkan untuk Sulaiman 

'bangunan-bangunan 
yang

dikehendakinya, dan menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara
darinya untuk sulaiman. Dari itu terdapat ungkapan seorang penyair:

;$ * u;rLti y-iJt A.# ,UAt Js'sy$r& tg
a

,c:Jts qW\ Ii|'.o;#, U:J ii $tl), ia
"Kecuali sulaiman ketika Yang Maha Mulia mengatakan kepadanya,

Berdirilah di darat lalu tentukonlah (etak) bangunanrrya.

Dan sampaikan kcpada jin bahwa Aht tetah mengizinkan mereko

untuk membangun yang dikokahknn dengan lempengan dan tiang.,,

,.6ii g'*? 
"if; 

(dan syetan yang lain yang terikat dalam
belenggu). lru di-iathf-kan kepada 'S 

v^gtermastrk cakupan badat
tadi. Mereka adalah syetan-syetan durhaka yang tunduk kepadanya
sehingga diikat dengan belenggu. Dikatakan 4UZS: C #F
(membelenggu mereka di gunrurg) apabilp jumlatrnya banyak. 36jr'!i
adalatr j:r-i'li @elenggu). Benhrk tunggalnva Jil.'tz-zajjaj berkata,

. "Yaitu rantai. Maka setiap yang anda ikat kuat dengan besi dan
serupanya berarti il:Li:e (anda tbhtr membelanggunya)., Abu ,ubaidah

berkata, "Dikatakan trXb. # -|y.11 b:Lib dail;ibi i$ -liii:o lti,..r
membelenggu orang itu, maka ia terbelenggu).',

Yalrya bin salam berkatq "sulaiman tidak melak,kan itu
kecuali terhadap golongan kafir mereka. Tapi bila mereka beriman,
maka ia melepaskan mereka dan tidak menundukkan mereka.,,
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Kata penunjuk fiu( Qnilah) menwrjukkan kepada penundukkan

angin dan syetan-syetan baginya. Yaitu dengan perkiraan adanya

perkataan, yakni: Dan Kami katakan kepadanya, tdt'E;t1ii, (Inilah

anugerah Kami) yang Kami berikan, yaitu berupa kerajaan besar yang

engkau minta. 6 j'gft (maka berikanlah (trepada oramg lain) atau

tahanlah (untuk dirimu sendiri)). Al Hasan" Adh-Dhahhak dan yang

lainnya mengatakan, "Yakni: maka berikanlah kepada siapa yang

engkau kehendaki, dan tahanlah dari siapa yang engkau kehendaki."

-rG;-4 (dengan tiada pertanggungan iawaD), tidak ada

tanggrrng jawab atasmu dalam memberikan atau menatran itu. Atau:

pemberian Kami kepadauru tanpa memperhitungkan banyak dan

besamya. Qatadah berkata, batrwa kalimat (ifi6& (Inilah anugerah

Kami) mengisyaratkan kepada kuatnya bersetubuh yang diberikan

kepadanya. Tidak ada alasan untuk membatasi pemaknaan ayat ini

dengan pemaknaan ini. Bahkan kalaupun ada disebutkan sebelumnya

hal itu di antara hal-hal yang telah disebutkan, maka apa alasan

mengkfiuskan ayat ini dengan makna tersebut? Apalagi bila hal itu

tidak disebutkan sebelumnya. [Dan sesungguhnya hal tesebut tidak

disebutkan sebelumnya].

$t* Sitg too" sesungguhnya dia mempunyai trcdudutran

yang dekat pada sisi Kami),yalcni kedekatan di akhirat. 3V'1$,:j (dan

tempat lrembali yang bat$, yakni €J',n-- (empat kembali yang

baik), yaitu suga.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, Al Hakim At-Tirmidzi, Al
Hakim dan ia menshahihkannya, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-

Nyq 6A 4?f {F f$i\';;l:"G ffi (Dan sesungguhnya Komi

telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) teigeletak di atas

htrsinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit)), ia berkata "Yaitu

syetan yang duduk di atas kursinya dan memberikan keputusan di

antara manusia selama empat puluh hari. Sulaiman mempunyai isteri

yang bernama Jaradah, ada perselisihan antara keluarga isterinya itu
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dan suatu kaum, lalu Sulaiman memberikan keputusan dengan haq

diantara mereka, hanya saja ia menginginkan batrwa kebenaran itu ada

pada keluarga isterinya Lalu Allah mewatrynkan kepadanya,

'Sesungguhnya engkau akan tertimpa petaka.' Narnun Sulaiman tidak
tahu apakatr petaka itu dari langrt ataukah dari bwni."

An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dengan sanad yang dinilai kuat oleh As-Suyuthi, dari Ibnu'Abbas, ia
berkata, "Ketika Sula,iman hendak mastrk WC, ia memberkan
cincinnya kepada Jaradah. Jaradah adalah isterinya yang paling
dicintainya Lalu syetan datang dalam wujud seperti Sulaiman, lalu
berkata kepada Jaradah, 'Berikan cincinku kepadaku.' Maka Jar-adatl

pun menyerahkan kepadanya. Ketika syetan itu mengenakan cincin
tersebut tunduklah kepadanya manusi4 jin dan syetan. Kemudian
ketika Sulaiman keluar dari WC dan berkata, 'Berikan cincinlu
kepadakr.r,' Jaradah berkate 'Aku telah. memberikannya kepada

Sulaiman.' Maka Sulaiman berkata 'Akulah Sulaiman.' Jaradalt

berkata, 'Engkau bohong, engkau bukan Sulaiman.' Selanjuhya tidak
seorang pun yarlLg ditemuinya dan dikatakan kepadany4 'Aku
Sulaiman,' kecuali mendustakannya" sampai-sarnpai anak-anak pun
melemparinya dengan batu. Saat ia melihat kondisi itrl, tahulah bahwa
itu dari kehendak Allah. Sementara itu syetan memberi keputusan di
antara manusia.

Ketika Allah hendak mengembalikan Sulaiman kepada

kekuasaanny4 Allah memasult<an ke dalam hati manusia rasa

pengingkaran terhadap syetan tersebut [yang berwujud Sulaiman].

Lalu mereka mengirim uhrsan kepada para isteri Sulaiman dan
mengatakan kepada mereka, 'Apakah kalian mengingkari sesuatu dari
Sulaiman?' Mereka menjawab, 'Ya, dia menggauli kami meskipun
kami sedang. haid, padahal sebelumnya ia tidak pematr menggauli
kami.' Ketika syetan itu melihat bahwa ia telatr ketahuan, maka ia
mengira bahwa perkaranya sudah berakhir, maka para syetan
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menuliskan kitab-kitab yang berisi sihir dan kekufuran, lalu mereka

menguburnya di bawa kursi sulaiman. Kemudian mereka

menyebarkannya dan membacakannya kepada.manusia, dan mereka

berkata 'Dengan inilah berkuasanya Sulaiman atas manusia dan dapat

mengalahkan mereka.' Maka manusia pun mengkafirkan Sulaiman

dan masih terus mengkafirkannya. Lalu syetan yang memegang cincin

ittr melemparkan cincirurya ke laut, kemudian cincin itu ditelan oleh

seekor ikan.

Sementara saat itu Sulaiman tengah bekerja di tePi laut dengan

diberi upfr, lalu datang seorang lelaki dan membeli beberapa ekor

ikan yang diantaranya terdapat seekor ikan yang di dalam perutnya

terdapat cincin tersebut. Lalu ia memanggil sulaiman, 'Mau kau

bawakan ikan-ikan ini untukku?' Sulaiman menjawab, 'Ya.' Orang itu

bertanya lagi, 'Berapa (bayarannya)?' Sulaiman menjawab, 'Dengan

seekor ikan di antara ikan-ikan ini.' Selanjutnya Sulaiman

mengangkut ikan-ikan tersebut dan membawanya ke rumalrnya.

Sesarirpainya didepan pintu rumahnya, lelaki tersebut memberi

Sulaiman seekor ikan yang di dalam perutrya terdapat cincin tersebut.

Sulaiman pun mengambilnya, kemudian ia membelatr perutny4

ternyata di dalamnya terdapat cincin tersebut, maka ia pun

mengambilnya dan mengenakannya. Tatkala ia mengenakannya,

tunduklatl kepadanya jin, manusia dan syetan, dan kembalilatr ia pada

kondisinya semula, sementara syetan [yang menjelma menjadi

dirinyal melarikan diri hingga mencapai salah satu juitah di antara

jaz;rlalrr-jaz:rah laut. Selanjutrya Sutaiman mengirim pasukan untuk

mengejarnya, namun itu adalah syetan yang sangat durhaka.

Pasukan Sulaiman terus memburunya nalnun'tidak mampu

menghadapinya, sampai pada sgatu hari mereka mendapatinya sedang

tidur, lalu mereka datang, lalu mereka membuat bangrrnan atasnya

yang terbuat dari timah. Kemudian ia tajaga lalu melompat, maka

tidaklah ia melompat dari satu tempat di dalam rumah tersebut kecuali
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keluar bersamanya timah. Lalu mereka menangkapnya dan

mengikatny4 lalu memba$rakannya kepada Sulaiman. Kemudian

Sulaiman memerintahkan, lalu dibuatkan kotak yang terbuat dari batu

manner, lalu Sulaiman memasulil<an syetait tersebut ke dalamnya, lalu
mengisinya dengan tembag4 kemudian memerintahkan, lalu dibuang

di laut."rs8 Itutah firman-Nya, t5G $;f $$'i:11G318 @*
sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia)

tergeletak di atas htrsinya sebagai tubuh (yang lemah kmena sakit)),
yakni syetan yang pernah menguasainya.

Ibnu Jarii, Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas mengenai firnan-Nya" 6A 4;;5 iF 6$ <a*
Kami jadilran (dia) tergeletak di atos hrsinya sebagai tubuh (yang

lemah karena sakit)), ia berkata, "Jin yang menjelma seperti Sulaiman

dan duduk di kursinya."

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu
Hurairah, ia berkata" "Rasulullah $ bersabda ',frif,,lt'UGt*'ot
,tl'l.*,il.it i,;'; iiit ,'r4 oiEil'it'tty ,dt-b W'& ^1uJt tp'iii6-
,6ti& el ils bfrs q$lqb$ bt"-i ;, j1.-uit ,ill* ie !-sbf iir 'o"t? ,<e* ;y f, st$.l '<ii \rJ +6r) (Sesunggmya ,ifrit

termasuk golongan jin. Tadi malam ia mengincar-incarht untuk
memutuskan shalatht, namun Allah meneguhkanht dari
gangguannya. Sungguh aht telah ingin mengikntrrya di salah satu

tiang masjid sehingga esok pagilrya kalian semua dapat melihatnya,

namun aht teringat ucapan saudaraht Sulaiman, 'dan

anugerahlranlah kepadaht kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang
jua pun sesudahlan,' maka Altah menghalaunya sebagai yang

terusir)."r59

r5t Disebutkan oleh Ibnu Kaeir (4/36) dan ia mengingkarinya
mengatakan, "Ini termasuk israiliyat."

"tMuttdoq 'alaih, AlBulfiari (461) dan Muslim, (l/384).
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Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai firman-Ny a, '#( (malca berikanlah (rcpada oramg lain)), ia

berkata, "(Yalmi) bebaskanlah dari jin-jin itu yang engkau kehendaki

dan tahantah dari mereka yang engkau kehendaki."

,i6 #,\wr,y 6 xs,r"6 i1 4-fi65"$
'#&,{ifr '1W;@{,${"'*WA":a;o*<s
Sj -5,-;:6(+ nx,j5 @,;iJ'ii Jh 65i' qA

nq tri:r @,;riit,s iii $ 3. fr 'fiY,

{:,tj @ rtrtf i ii;E-i{r'J $c i#b@ rr1ri,e 
L;

'4r;A i. r'oL)
"'5 (S@ 16gk'St$t t:;''6\'E;Y-

6;"+W;+t{@ ai,$'$J-frfr gigf;@ yg 6A
@ .1. fr .)fii L#'jl6 S @ yfi: ii/ i*<;,' W

;s crr6n5(6)otr.4z I
i J lJ:.b ir4@v6rt$ re-o$ej'o'i;it1tK

"Dan ingatlah akan hamba KartAyyub ketika ia menyeru

Tuhannya,'ses ungg uhnya aha diganggu syetan dengan kep oy ahan

dan silcs aan.' (Allah berfirman),' Hantamkanlah kakimu; Inilah air
yang sejuk untuk mandi dan rtnwn 'Dan Kami anugerahi dia

(dengan mengumpulkan hembali) keluarganya dan (Kart
tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat

dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mcmpunyai

ftkiran Don ambiltah dengan tanganmu seihat (rumput), maka
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pukullah dengan itu (istcrimu) don janganlah kamu melanggar
sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorong yang
saban Dialah sebaih-baih ha,mba Sesungguhnya dia amat taat

(kepada Tuhannyo).Dan ingatlah hambo-hamba Kami: Ibrahit4
Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbaatan yang

besar dan ilmu-ilmu yang tingglSesungguhnya Kami telah

mcnsucikan mereka dengan (nunganugerahkan kepada mereka)

akhlok yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada

negeri akhiralDan sesunggahnya mereha pada sisi Kami benar-
benar termasuk orang4tang pilihon yang baihDan kgillah ahan

Isma'il, Ilyosa' dan ZalkiflL Semuanya termosuh otangerang yang
paling baihlni adalah leehornuan' (bagi nereha). Dan

sesungguhnya bagi orung4rung yang bertahwa benar-benar
(disediakan) tempat kembaliyong baih,(yaitu) surga 'Adn yang

pintu-pintanya tefiuka bogi rurekarDi dalamnya nureka
bertekkan (di atos dipan4ipan) sambil meminta bwh-buahon yang

banyak dan minwnan di sutga ituDan pada sisi mereka (ada

bidadari-bidadafi) yang tidak liar pandangannya dan sebaya

umurnyafnilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari
berhisab.Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami

yang tiada habis-habisnya."(Qs. Shaad [38]: a1-S4)

Firman-Nyq 3.5W5'$ <oo" ingatlah akan hamba Kami
Awub) di-'athf-ftaskepada: 3;6fi65i5 (dan ingattah hamba Kami
Daud)(Qs. Shaad [38]: l7). Latatu 3J uaaun 'athf bayan, dan &;6;l
ii3 (tretftra ia menyeru Tuhannya) sebagai badal isytimal d*i fit|
(hamba Kami).

'":43i'62 $ lSesungguhnya aht diganggu syetan). Jumhur
membacanya dengan fathah pada hamzah karena dianggap sebagai

penuturan perkataannya yfig dengan itu ia menyeru Tuhannya.

Seandainya bukan penuturan kisatrnya tentu Allatr mengatakan :'*s'rt1
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(Sesunggutrnya ia diganggu). 'Isa bin 'Umar membacanya dengan

lrasrah pada hamzah l;t dengan anggapan disembunyikannya qaul

(perkataan, yakni: Ia berkata)

. Kisatr Ayytrb ini mengandtrng anjuran bagi Rasulullah &
untuk menirunya dalam kesabaran terhadap hal-hal yang tidak disukai.

Jumhur membaca dengan dhammah pada nuun pada kalimat:

,,3.y {densan kepryahan), dan suhn pada shaad. Lalu dikatakan,

batrwaini adalahjamak dari (r;.i, seperti hatnyai.:.ta* L,l. adu3,rgu

yang mengatakan, bahwa menurut suatu logat, bahwa lafafuitu q;a!lt,

seperti i3i aan Ir3.

Abu Ja'far Yazid bin Al Qa'qa', Syaibah, Hafsh dan Nafi'

dalam suatu riwayat dariny4 membacanya dengan draa dhammah

br-b41. Qira'ah ini diriwayatkan juga dari Al Hasan. Abu Haiwatr,

Ya'qub dan Hafsy dalam riwayat lainnya membacanyadengatfathah

dan suhm lv:"a1. Semua qira'ah ini malaranya sam4 adapun

perbedaan qira'atr ini karena perbedaan logaUdialek/aksen. Abu

'Ubaidah berkata, bahwa t*:a3)t, dengan &n fathah, artinya C.i3t

Lt*|15 (lelah dan letih). Dan berdasarkan qira'ah lainnya maknanya

i'\Sri j3"tr 6eUurutan dan petaka).

Makna *\G (dan siksaan), yakni penyakit. Qatadah dan,
Muqatil -"rrgutuk*, bahwa i itr berkaitan dengan tubuh, sedangkan

.lr&ir berkaitan dengan harta. An-Nuhas berkata, "Ini jauh dari

mengena." Demikian yang dikatakannya. Yang lebih tepat adalah

penafsirkan { '"jlr dengan makna bahasa, yaitu irii}\5 '.;3t (lela}r dan

letih), dan menafsirkan Qrkll dengan segala yang bisa disebut .|tJ*it,

yaitu penyakit. Semuanya berkaitan kepada tubuh.

"y+,#J 
(Allah berfirman), 'Hantamtranlah tafimu\ Ini

berdasarkan adanya perkataan" yakni; Jt*.lt;BJ ,'n d (Kami

berkata, 'Hantamkanlatr kakimu.'). Demikian yang dikatakan oleh Al
Kisa'i. 

'e{Jt 
adalah menghentak dengan kaki. Dikatakan ti1l.rlt ;nSt
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*$.4 apabila hewan tunggangan itu menghentakkan kakinya. Al
Mubarrad berkata, "F) adalah Jl1l#;t (menggerakkan)." A1Asma'i

berkata, "Dikatakan l4titlt,;:i^fs (hewan tunggangan itu
digerakkan/dihentak) dan tidak dikatakan t-ifi^lt 939, (hewan

tunggangan itu menggentakkan ftakinya), karena ,gfyJlt adalati

penunggangnnya menggera}il<an (menghentakkan) kakinya, dan

bukannya ia menggerakkan tunggangannya." Sibawaih menutukan,

"&ljitifiltci:zfl.t (tunggangan itu dihentak talu ia pun bergerak),

seperti halnya *at'J/ltcr,5o7 (tulang itu diluruskan, lalu ia pun

menjadi lunrs)."

!.16"*W(i ltnttot air yang seiuk untuk mandi dan

minum), ini juga termasuk kalimat dan perkataan yang diperkirakan

tadi. J.liiail adatah air ya',g digrrnakan unttrk mandi, sedangkan QtAl
adalah air untuk diminum. Pendapat lain menyebutkan, bahwa 'J:,fi.1t

adalah tempat untuk mandi.

Qatadah berkat4 "Keduanyamerupakan dua mata air di negeri

Syam, yaitu di suatu desa yang bernama Al Jabiyah. Lalu Ayyub

mandi dari salah satunya, maka Allah menghilangkan penyakit

lahirnya dan ia minum dari yang satunya legr, lalu Altah
menghilangkan penyakit dalarnnya." Demikian juga yang dikatakai

oleh Al Hasan.

Muqatil berkata, "(Yakni) Kami pancarkan untuknya mata air

yang mengalir lalu ia mandi di dalamnya, kemudian ia keluar dalam

keadaan telah sehat. Kemudian kami pancarkan mata air lainnya" lalu

iaminum darinya air yang sejtrk dan dingin."

Pada redaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya: lalu

ia menghental<kan kaki, maka memancarlah mata air, lalu Kami

katakan kepadanya, "Ini air untuk mandi...dst."

Disandarkannya lrj.;tt bralmi dari 'd\kepada syetan, padahal

Allah-lah yang yang memberinya kondisi itu, bisa karena hal itu
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disebabkan oleh gangguan syetan yang mengakibatkan kepayatran dan

penyakit. Karena ada yang mengatakan, bahwa Ayyub merasa takjub

dengan banyaknya hartanya. Ada juga yang mengatakan, karena ada

sesesorang yang yang teraniaya yang meminta tolong kepadanya

namun ia tidak menolongnya. Ada juga yang mengatakan, batrwa ia

mengatakan itu sebagai bentuk kesantunan. Ada juga yang

mengatakan, bahwa ia mengatakan itu karena syetan membujuk para

pengilutnya sehingga mereka menolak Ayuub dan mengusirnya dari

tempat tinggal mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya

adalah apa yang digodakan oleh syetan kepadanya ketika ia sedang

sakit dan mengalami cobaan, yaitu mengindahkan kepadanya keluhan

dan tidak sabar terhadap musibah. Ada juga yang berpendapat selain

itu.

Finrran-Nya, iil ii,Cf; (Dan Kami anugerahi dia (dengan

mengumpulkon kcmbali) keluarganya), ini dr-'athf'kaln kepada

kalimat yang diperkirakan. Seakan-akan dikatakan: Lalu ia pun mandi

dan minum, kemudian dengan itu karni hilangkan petaka yang

menimpanya itu, dan Kami anugerahi dia keluarganya. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maknanya: Allatl menghidupkan kembali

keluganya setelah mematikan mereka. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa maknanya: Allah mengumpulkan kembali keluarganya setelah

mereka berpencar. Kemudian Allah menambahkan bersama mereka

yang sebanyak mereka, dan itulah makna firman-Nya: ,il, ritta {dan
(Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula). Jadi

mereka menjadi seperti ketika Ayytrb sebelum mendapat cobaan itu.

Manshub-nya ?ti\ii Jh €5itL1* @ebagai rahmat dari

Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempurryai fikiran)
karena sebagai maful liajlih. Yakni: Kami anugeratri dia pada

keluarganya karena rahmat Kami kepadanya, dan agar orang-orang

yang mempunyi fikiran mer{adikannya perihalnya sebagai pelajaran

sehingga mereka bersabar terhadap kesulitan-kesulitan sebagaimana
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dia bersabar. Penafsiran ayat ini telah dipaparkan, secara gamblang di
dalam surah Al Anbiyaa'.

W 3i,,3i (Dan ambitlah demgan tanganmu seikat
(rumput)). Ini di-'athf-kan kepada J(J Qto"tamkanlah) atau tr[!
(Kami anugerahi), atau perkiraannya: (i* !l* b n 6$t (dan Kami
berfirman kepadanya, "Ambillah dengan tanganmu seikat (rumput).").

Lillr adatatr tangkai kurma yang ada buatr kurmanya. Pendapat lain
menyebutkan, bahwa itu adalah segenggam rumput yang terdiri dari

rumput basah dan rumput kering. Pendapat lain menyebutkan, batrwa

itu adalah seikat besar batang-batan kayu.Asal kata ini menunjukkan

himpunan sesuatu yang bercampur. Al Wahidi bekata, "3jjdl adalatr

segenggam dari tanauran, rerumputan dan tangkai."

Ci$j.t;*rdU (maka pututtah dengan itu (isterimu) dan
janganlah kamu melanggar sumpah), yakni: pukullatr dengan ikatan

nrmput itu dan janganlah engkau melanggar surrrpahmu. 0 '+lr artinya
p;i (dosa), ini digrrnakan untuk sebutan melakukan sesuatu yang

disumpatrkan untuk tidak dilakukan. Aynrb telah bersumpah ketika

sakitnya untuk memukul isterinya seratus kali pukulan.

Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai sebabnya. Sa'id bin
Al Musayyab berkata, bahwa isterinya datang dengan membawa roti
yang lebih banyak daripada biasanya, maka Ayyub mengkhawatirkan
pengkhianatannya, maka ia pun bersumpah untuk memukulnya seratus

kali bila ia sembuh. Pendapat lain menyebutkan, batrwa isterinya

menjual potongan kepangan rambutnya dengan dua lembar roti karena

ia tidak lagi menemukan sesatu yang bisa untuk membeli makanan,

padahal Ayyub biasa berpegangan dengan kepangan rambut itu ketika

hendak berdiri, karena itulah ia besumpatr untuk memukulnya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa iblis menatangi isterinya Ayyub
dalam wujud seorang tabib, lalu isterinya itu mempersilakannya untuk

mengobati Ayyub, lalu iblis itu berkata, "Aku akan mengobatinya

dengan syarat, bila ia sembuh maka ia mengatakan ftepadaku),
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'Engkau telatr menyembuhkanku.' Dan aku tidak menginginkan upah

selain itu." Maka isterinya pun setuju, lalu ia pun mengisyaratkan hal

itu kepada Ayyub, maka karena itulah Ayyub bersumpah untuk

memukulnya.

Para ulama berbeda pendapat, apakatr ini khusus bagi Ayyub

atau berlaku untuk semua manusia?. Dan bahwa seseorang yang

bersumpah seperti itu bisa keluar dari sumpahnya dengan cara seperti

itu? Asy-Sya.f i berkat4 "Bila bersumpah unttrk memukul si fulan

seratus kali, tanpa menyebutkan pukulan yang keras, dan tidak

meniatkan itu di dalam hatrya, maka cukup baginya dengan pukulan

seperti yang disebutkan di dalam ayat ini." Demikian yang diceritakan

oleh Ibnu Al Mundzir darinya, dari Abu Tsaur dan para ulama

madztrab Hanafi. 'Atha' berkata, l'Ini khusus berlaku bagi Ayyub."

Diriwayatkan juga demikian oleh Ibnu Al Qasim dari Malik.

Kemudian Allah $ memuji Ayyub. Altah berfirman, 'nf;trL
61. $esu"Sprnnya Kami dapati dia ($tyub) seorang yang sabar),

yakni bersabar ujian yang diujikan kepadany4 karena ia diuji dengan

penyakit besar pada tubuhnya, serta kehilangan harta dan keluarganya,

namnn ia tetap bersabar. '.ri:fr';, (Dialah sebaik-baik hamba), yakni

Aynrb. {$|f,iL (Sesungguhnya dia amat taat (trepada Tuhannya)),

yakni kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat.

3.F|',F,;Lj l*$fK;!"t (Dan insatlah hamba-hamba Kami:

Ibrahim, Ishaq dai Ya'qub). Jumhtr membacanya: 
-fi{g 

(hamba-

hamba Kami) dalam bentuk jamak. Ibnu 'Abbas, Mujatrid, Humaid,

Ibnu Muhaishin dan Ibnu Katsir membacanya: 6'tb (hamba Kami),

dalam bentuk kata tunggal. Berdasarkan qira'atr Jumhur, maka etl
Qfrifilj (Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub) sebagai 'athf bayan,

sedangkan berdasarkan qira'ah lainnya, maka 'pS\ sebagai'othf

bayan, dan yang setelahnya dr-'athf-kzn kepada 6i,.p, b.rk o kepada

i9j) Sebagaimana dikatakaru batrwa karena yang dimaksud dengan

il'* adalah jenis, maka badal darinya boleh berbentuk jarnak.
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Pendapat lain menyebutkaru bahwa latazin- 'pl\,dar, yang setelahnya
adalah badal. Atau naslwb-nya itu karena disembunyikannya kata

,.r+'f, rurrr* lebih tepat dinyatakan sebagai 'athf bayan Qira'ah
Jumhur lebih jelas, dan qira'ah ini dipilih oleh Abu 'Utaid dan Abu
Hatim.

,#16 rsfif ,lJ O*s mempunyai perbuatan-perbuatan yang
besar dan ilmu-ilmu yang tinggi).,-rI:!i adalah jarnak i;jr aari yang

berrnakna kekuatan dan kemampuan. Qatadatr berkata, "Mereka diberi
kekuatan dalam beribadah dan pertolongan dalam agama." Al Wahidi
berkata, "Demikian juga yang dikatakan oleh Mujatrid, Sa'id bin
Jubair dan para mufassir lainnya."

An-Nuhas berkat4 "Adapun j&ili, maka disepakati bahwa itu
adalah kepandaian dalam ag^ma dan itnu. Sedangkan penakwilan

fr:li diperdebatkan. Para ahli tafsir mengatakan, bahwa itu adalah

kekuatan dalam agama. Ada juga yang mengatakan, bahwa €:Uji
adalah jamak 4;ll yang berarti nikmat, yakni: mereka orang-omng yang
dinugerahi nikmat-nilcnat yakni: orang-oftmg yang Allah &
anugerahi mereka kenikmatan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa
mereka adalatr orang-oraog yang memberi kenikmatan dan kebaikan
kepada manusia, karena mereka telatr berbuat baik dan
mempersembahkan kebaikan. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir.,,

Jumhur membacany 
", 

,s$ii S;7, dengan menetapkan yaa' pada
lafaz4r-.ri!( Sementara Ibnu Mas'ud, Al A.'masy, Al Hasan dan .Isa

membacanya: ,r;ji, lrrrrpayaa'. Lalu dikatkaan, batrwa maknanya sama

dengan qira'atr pertama" adapuu pembuangan yaa'-nya karena telatr
ditunjukkan oleh kasrah-nya daaL suatu pendapat menyebutkan,
batrwa {.li artinya 6fr qcefuatan;.

Kalimat 73ti i,L; PE @-8y lSesungguhnya Kami tetah
mensucilran mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka)
alrhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan (manusia) trepada
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negeri aWtirat) sebagai alasan sifat-sifat yang mereka sandang.

Jumhurmembacanya: iP" dengan tarrvyin dan tidak di-idhafah-kan,

karena dianggap sebagai mashds yang bermakaa A'>vli (ikhlas)

sehingga liZ;pada posisi nashab karenanya" atau bermakna i9pl
ftesucian) sehingga ,,iZ;pada posisi rafa'karenanya. Atau !a1,6 ini

i s m fa' i I sesuai asalnya, dan i-, ?-i sebagai b adal 9*ioyq atalu b ayan

untuknya" atau karena disembunyikannya kata rifi, atau berada pada

posisi rafa' karena disembunyikannya mubada'. Sementara lalbzh

,t5li Uisa sebagai maful bih dari ,it1i, atau sebagu zhmf, batk

karena perluasan cakupan, atau karena digugurkannya partikel

penyebab lhofadh. Berdasarkan perkiraan mana pun, maka 1A-g

sebagai sifat dari maushuf yang dibuang, dan baa'-nya adalah baa'

sababiyyah, yakni: Hg iUr4,rr;i{ (disebabkan akhlak yang suci)}

Nafi', Syaibah, Abu Ja'far dan Hisyam dari Ibnu 'Amir
membacanya dengan meng-idhafah-l<N 4.9 kepada 6f5, dalam

bentuk idhafah untuk boyan. Karena A.gl bisa menjadi 6ti dart

bisa juga selain sfS. ltau, karena *).9 sebagai mashdm yang di-

idhafah-Y,at kepada maf'ul, danfa'il-nya dibuang, yakni: gUA'til,

!!tl at: $akni mereka dipilih untuk selalu mengingatkan (manusia)

kepada negeri akhirat). Atau rnashdar yang bermakna ,-e$,:t
ft esucian)yangdi-idhafah-k'ankepadafa'il-nya.

Mujahid berkata, *Makna ayat ini: Kami mensucikan mereka

dengan ingatan kepada akhirat, lalu Kami memilih mereka untuk

mengingatkannya Qcepada manusia)." Qatadah berkatao "Mereka

menyeru (manusia) kepada akhimt dan ke jalan Allatr." As-Suddi

berkata, "Mereka ikhlas terhadap ketakutan akhirat."

Al Wahidi berkata, "Orang yang membacanya dengan tamrtin

pada lafaztr 1}/,.9, maka maknanya: Kami menjadikan mereka orang-

orang yang ikhlas di sis! Kami, karena telah murni bagi mereka

ingatan akan negeri akhirat. l:a.gl sebagai mashdar yang bermakna

lriVitst (kesucian), dan a/llr bermalcna fiSr lmengingat), yakni:
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keikhlasan mereka dalam mengingat kehidupan akhirat. Demikian ini,
karena mereka selalu ingat untuk bersiap-siap menghadapi kehidupan

itu dan zuhur terhadap kehidupan druria dan itulah perihalnya para

nabi. Adapun orang yang meng-idhafah-kan (46 kepada ,sf|),
maka maknanya:.Kami mensucikan mereka, disebabkan mereka telatr

ikhlas untuk mengingatkan kehidupan akhirat. U:el sebagai

mashdar yang di-idhafah-kan kepada fa'il, dan berdasarkan qira'atr

ini, .s5,fl.U r bermakna f.Ur 6rrriogatan).'

).31i'{rl;.St LJV* fib (Dan sesungguhnya mereka pada

sisi Kami benar-benar ternasuk orang-orang pilihan yang baik).

triy:e!| Drakni dan iill|i,ill adalah jv+ti (pilihan). jqrti adalatr

jamgk dart # atau p, dengan tasydid ata.u tafrhfif (tanpa tasydid),

seperti halnya bri\l yang merupakan jamak 3,* a*i atau L$,
dengan tasydid atau tal:hfif (tanpa tasydid). Maknanya: sesungguhnya

mereka di sisi Kami adalah termasuk orang-oratg yang

terpilih dari jenis merekayang baik.

J*yfsf (Dan ingatlah akan Isma'i[). Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa disendirikannya penyebutan Isma'il setelah

penyebutan bapaknya (brahim), saudaranya Qshaq) dan anak

'saudaranya fteponakannya, yakniYa'qub bin Ishaq), adalah untuk

menunjukkan batrwa pokok dalam kesabaran yang merupakan maksud

penyebutannya di sini.

[i6fit$'g,/j5 (Ilyasa' don Zulkifti). Pembahasan tentang

Ilyasa' telatr dikemukakan di dalam surah Al An'aam, dan

pembatrasan tentang Dzulkifli telah dikemukakan di dalam suratr Al
Anbiyaa'. Maksud disebutkannya mereka, karena mereka termasuk

para nabi yang sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan

dalam agama Islam. Allah memerintahkan Rasul-Nya #
mengingat mereka agax dapat meneladani mereka dalam

kesabaran.

agar

hal

682 TAFSIR FATHUL QADIR



tLi:Jlirk (Semuanya termasuk orang-orang yang paling

baik), yakni orang-orang yang dipilih Allah unh* kenabian dari-Nya,

dan memilih mereka di antara para makhluk-Nya.

"5 $6 (Ini adal ah ke hormatan (b agi mer e tra)). Katapenunj uk

ini menunjukkan kepada penyebutan sifat-sifat mereka. Yakni: ini
adalah kehormatan yang baik di dunia dan kemuliaan yang akan

dikenang selamanya.

g6'i#r.#litV(Dansesungguhnyabagtorang-orangyang
bertalcwa benar-benar (disediakan) tempat kcmbali yang bark), yakni:

di samping kehormatan yang baik, bagi mereka tempat kembali yang

baik. dr.lail adalah g,t;t (empat kembali). Maknanya: di akhirat

mereka kembali kepada ampunan dan keridhaan Allah, serta

kenikmatan surga-Nya.

Kemudian Allah S menjelaskan tempat kembali tersebut.

Allah berfirman, gfit^f; (yaitu) surgo 'Adn). Jumhur membacanya:

g{4, d"rrgar- nashab, sebagai badat dari 
;.J. 
ii 'o.*, bark gi,"la

sebagai ma'rifah ataupun nakirah, karena kata yang ma'rifah bisa
menggantikan nakirah dan sebaliknya. Bisa juga ,?!4 sebagai 'athf
bayan bila nakirah, dan menurut pendapat mayoritas atrli nahwu,

batrwa itu tidak boleh bila ma'rifah, nzunun sebagaian mereka

membolehkannya. Bisa juga naslnb-nya ,"3; karena

disembuny*awrya /i'1. Menung asalnyq Ejijr maknanya kriyi
(bertempat tinggal). Dikatakan $tKagSJ.j- apabila 9r&ir e($1
(tinggal/menempati tempat itu). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

&..ujraa*afr nama sebuatr istana di surga. Lafahini dibaca juga: &ti*,
dengan rafa' Y,arena dianggap sebagai mubtada', dar. l&abar-nya
'-^3fr (yang pintu-pintunya terbuka), atau sebagai Htabar dari
rnubtada'yang dibuang, yakni: oib bV # (yuitu surga 'Adn), dan

kalimat ig{l'{'r3fr @ang pintu-pintunya terbuko bagi mereka)

sebagai haal Seterangan kondisi) darjr bth, sementara 'amil-nya

adatah yang terdapat pada ';#J dari mahta /i'1. Marfu'-nya
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iy.t(tcarena ismul maful, seperti firman-Nya: q;6 e#r"sedang
pintu-pinturrya telah terbuka." (Qs. Az-Zumar [39]: 73). Pengikat

antara haal dan kaitannya adalah dhamir yang diperkirakan, yakni:
tiir, atau alif-laam yagg berperan pada posisi dhamir, karena asalnya:

qJwl.

Pendapat lain,menyebutkan, bhawa i!.Sf karena sebagai badol

dari dhamir yarg terdapat pada ''{.!ii yang kembali kepada ,97i.

Demikian yang dikatakan oleh Abu 'Ali Al Farisi. Yakni: A"lolit
+lfiti Oang terbuka pintu-pintunya). Al Fara' berkata, "Maknanya:
q)db$il (yang terbuka pintu-pintunya). Orang Arab biasa

meqiadikan alif-laam sebagai pengganti idhafah." Az-Zanaj berkata,

"Maknanya: $+lji'li '&'zhtlf (yang terbuka pintu-pinttrnya bagi

mereka)." Al Haan berkata, bahwa dikatakan kepada pintu-pintu itq
"Terbukalatr" maka pintu-pintu itu pun terbuka, "Tertutuplah" maka

pintu-pintu itu pun tertutup. Pendapat lain menyebutkan, batrwa

malaikat membukan pintu-pintu itu bagi mereka.

Manshub-nya leirlst (Di dalamnya mereka bertelekan (di

atas dipan-dipan)) karena sebagai hoal Seterangan kondisi) dari

dhamir $, 'amil-nya'-{Jfr'. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini

haal'dai 5j$ (samOil meminta) yang didahulukan daripada 'omil-

nya.W(di surga iat), yakni: sambil meminta di surga-surga itu dalam

keadaan mereka bertelekan di atis dipan-dipan di dalamnya.

,rk ]61', (meminta buah-buahan yang banyak), yakni

berbagai macam buah-buahan yang banyak, ?Ut @o" minwnan)

yang banyak, lalu dibuang latazln'?ang banyak"-nya karena telah

ditunjukkan oleh redaksi sebelumnya.

Berdasarkan anggapan 'qsf sebagai haat dari dhamir '{, O^
'amil-nya ''r&, maka 5j&. sebagai kalimat permulaan yang

menerangkan perihat ftondisi) mereka. Pendapat lain menyebutkan,
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bahwa 'oj$ beraaa pada posisi noshab sebigai haal dari dhamir
. /2,iF.

{St*5tlt*'}'^;, (Dan pada sisi merelca (ada bidadari'

bidadari) yang tidak liar pandangawrya dan sebaya umurnya), yakni

yang pandangannya terbatas hanya pada sualni-suami mereka, tidak

memandang kepada selain mereka. Penjelasan ini telah dipaparkan di

dalam suratr Ash-shaaffaat . Atfiladalah ',*Jt e btil,Lit (yang sama

usianya), at",r;;*ir C bVt*iJl (yang sama kecantikannya). Mujahid

berkata, *Makna .l.yt, Uut*u mereka saling toleran, tidak saling

membenci dan tidak saling cembunr." Pendapat lain menyebutkan,

bahwa maknanya: Sebaya umumya dengan suami. +ti'!i adalatr

bentuk jamak dari U'J., derivasinya dari +dl (debu/tanah), karena

mereka disenttrh pada waktu yang sama karena kesanaan kelahiran

mereka.

vq r.l.USj,t|K ltnttan aPa yang diianiitran lcpadamu

pada hari berhisab), yakni: inilah ganjaran yang drjanjikan kepada

kalian untuk hari perhitungaq karena perhitungan merupakan alasan

untuk sampai kepada ganjaran tesebut. Atau maknany u, yt;-4t ?rt e
Crada hari perhitungan)

Jumhur membacanya: 'a;53( (apa yang diianiikan

trepadamu), dengan faa'bertitik dga di atas dalam bentuk khitlrob.

Sementara Ibnu Katsir, Abu 'Amr, Ibnu Muhaishin dan Ya'qub

membacanya dengan faa'bertitik dga di bawah dalam bentuk berita

tb:lSi-v (apa yang dijanj;kan kepada mereka)1. Qtua'ah ini dipilih

oleh Abu'Ubaid dan Abu Hatim berdasarkan kalimat: i4$1ltyr1Oan
sesunggthnya bagi orang-orang yang bertakwa), karena kalimat ini

sebagai berita.

G5jv,6'Ll (Sesungghnya ini adalah benar-benar rezeki dori

Kami), yakni: sesungguhnya nilmat-nikmat dan kemuliaan-kemuliaan

ini adalah rezeki dari Kami yang Kami anugerahkan kepada kalian. 6
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lG u5 (yang tiada habis-habisnya), yakni tidak akan pernatr terputus

dan tidak akan pernah berhenti selamanya. Ini seperti firman-Nya:

*;'*i\to"sebagai karunia yang tiada putus-putusnya." (Qs. Huud

[ 1]: 108). Jadi kenihnatan surga itu tidak akan pernatr berhenti bagi

para penghuninya.

Ahmad di dalam Az-ZuM,Ibnu Abi Hatim dan Ibnu 'Asakir

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata" "Sestrngguhnya syetan

naik ke langit latu berkata, 'Wahai Tuhanku, kuasakanlah aku

terhadap Ayyub.' Allah berfirman, 'Aku telatr menguasakanmu

terhadap harta dan anaknya, namrm Aku tidak menguasakanmu

terhadap tubutrnya.' Lalu ia firrun dan mengumpulkan balatentarany4

lalu berkata kepada mereka, 'Telatr dikuasakan kepadaku terhadap

Ayytrb, maka perlihatkalah kekuatan kalian.' Maka mereka pun

menjadi api kemudian menjadi air, lalu ketika mereka berada di timur

tiba-tiba saja mereka berada di barat, dan ketika mereka berada di

barat tiba-tiba saja mereka berada di timur. Lalu syetan mengirim

sekelompok dari mereka kepada tanamannya (tanaman Ayyub),

sekelompok lainnya kepada keluarganya, sekelompok lainnya lagi

kepada sapinya, dan sekelompok lainnya lagi kepada kambingnya,

lalu ia berkata, 'sesungguhnya tidak akan terpelihara dari kalian

kecuali dengan kebaikan, maka berikanlah musibah-musibah

sebagiannya atas sebagian lainnya.' Lalu pengurus tanamannya datang

dan berkata 'Wahai Ayyub, tidakkah engkau lihat Tuhanmu

mengirimkan api kepada tanamanmu sehingga membakarnya?'

Kemudian datang pengurus untanya dan berkata, 'Wahai Ayyub,

tidakkah engkau lihat Tuhanmu mengirimkan musuh kepada untamu

sehingga menghabisinya?' Kemudi'an datang pula pengurus

kambingnya dan berkata, 'Wahai Ayyub, tidakkah engkau lihat

Tuhanmu mengirimkan musuh kepada karnbingmu sehingga

menghabisinya?'
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Lalu Ayyub mengumpulkan anak-anaknya di rumah anak yang

paling tua lalu keika mereka sedang makan dan minum, tiba-tiba

angin berhembus dan merobotrkan tiang-tiang rumatr serta

menghempaskannya ke atas mereka Lalu syetan datang kepada

Ayyub dalam bentuk seorang anak laki-laki dengan mengenakan

sepasang anting-anting di kedua telinganya lalu berkata 'wahai

Ayyub, tidalftah engkau lihat Tuhanmu mengumpulkan anak-anaknru

di rumah anak tertua" lalu ketika mereka sedang makan dan minr:m,

tiba-tiba saja angin berhembgs lalu'menyapu tiang-tiang rumatr dan

menghempaskannya ke atas mereka Seandainya engkau melihat

mereka ketika darah dan daging mereka berhamburan dan bercarnpur

aduk dengan makanan mereka (tentu engkau akan sedih).' Ayytrb

berkata kepadanya 'Dimana engkau saat ihr?' Ia menjawab, 'Aku

bersama mereka.' Ayyubberkata lagi, 'Bagaimana engkau bisa lolos?'

Ia menjawab, 'Aku lari.' Ayytrb bef,kat4 'Engkau syetan.' Kemudian

Ayyub berkat4 'Kini aku seeerti saat dilahirkan oleh ibuku.' Lalu

Ayyub berdiri, kemudian menggunduli rambut kepalany4 lalu berdiri

shalat, lalu iblis mengeluarkan suara kesedihan yang didengar oleh

penghuni langit dan bumi, kemudian ia naik ke langit, lalu berkata,

'Wahai Tuhanku, ia telah melindungi dirinya maka kuasakanlah aku

terhadapnya, karena sesungguhnya aku tidak kuasa kecuali dengan

penguasaan-Mu.' Allah berfirman,'Aku telah menguasakanmu

terhadap tubuhnya" namun Aku tidak menguasakanmu terhadap

hatinya.' Lalu iblis turun, kemudian meniupkan tiupan penyakit kulit

dari mulai di bawah kakinya Aynrb hingga kepalanya, lalu menjadi

satu lukq lalu dihempaskan ke tanatr hinggatampak penutup hatinya.

Sementara itu isterinya tetap mengurusinya, hingga ia

mengatakan kepada Ayyub, 'Wahai Ayyrb, tidakkah engkau lihat

bahwa Allah telatr mengrunkan kelelahan dan kemiskinan kepadakq

bagaimana kalau aku menjgal rambut kepangku dengan roti agar aku

bisa memberimu makan, lalu mohonlah kepada Allah aBat
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menyembuhkanmu dan memberimu kenyamanan.' Aynrb berkata,

'Celaka kamu, kita telatr mengalarni kenikmatan selama tujuh puluh

tahun, karena itu bersabarlatr kamu hingga kita mengalami

penderitaan selama tujuh puluh tahun.' Maka Ayyub pun mengalami

penderitaan itu selama tujuh tatnrn, kemudian ia berdoa, lalu pada

suatu hari Jibril datang dan memanggilnya dengan tanganny4

kemudian berkata, 'Berdirilah.' Ayytrb pun berdiri, lalu

menjautrkannya dari tempatnya, lalu berkata, 'Hantamkanlah kakimu;

Initah air yang sejuk unhrk mandi dan minum.' Maka Ayyub pun

menghantamkan kakinya,lalu memancarlatr mata air. Kemudian Jibril

berkata, 'Mandilah.' Lalu Ayyub pun mandi dengan air itu. Kemudian

Jibril datang lagi dan berkatao 'Hantamkanlatr kakimu.' Lalu

memancarlah mata air lainnya, lalu Jibril berkata, 'Minumlah

darinya.' Itulah firman-Nya, l.ff3riwrs'a;,;r:t
(Hantamlranlah lwkimu; Inilah air yang seiuk untuk mandi dan

minum). Lalu Allatr mengenakan kepadanya pakaian dari surga,

Ayprb bergeser kemudian duduk di salah satu sisi, lalu isterinya

datang namun tidak mengenalinya, ia berkata, 'Wahai hamba Allah,

dimana orang yang sakit yang tadinya ada di sini? Kemungkinan

anjing-anjing atau srigala-srigala telah memangsanya.' Ia berbicara

dengannya sesaat, lalu Ayyub berkata, 'Celaka karnu, aku ini Ayytrb,

Allah telah mengembalikan tubuhku.'

Kemudian Allah mengembalikan kepadanya hartanya dan

anak-anaknya beserta tarnbahan yang sebanyak mereka. Lalu

menurunkan hujan belalang emas kepadanya, lalu Ayyub mengambil

belalang itu dengan tanganny4 lalu menempatkannya di dalam

pakaianny4 dan menghalnparkan kainnya, lalu memungutinya dan

menempatkannya pada kainnya Lalu Allah mewahytrkankepadanya,

'Wahai Ayytrb, tidakkah engkau kenyang?' Ayyub menjawab, 'Wahai

Tuhanhr, siapa yang kenyang dengan anugerah dan rahmat-Mu?"'
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Di sini ada kemunkaran besar, karena Allah & tidak

menguasakan syetan terhadap seorang nabi pun di antara para nabi-

Nya dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadapnya.

Ahmad di dalam Az-ZuM,'AM bin Humaid, Ibnu Abi Hatim

dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

"sesmgguhnya iblis duduk di jalanan, lalu ia mengambil tabut dan

mengobati manusia, lalu isterinya Ayyub berkata, 'Wahai hamba

AllalL di sini ada orang yang sedang sakit demikian dan demikian.

Bisakan engkau mengobatinya?' Iblis menjawab, 'Y4 dengan syarat,

bila aku menyembuhkannya agar ia mengatakan, 'Engkaulah yang

telah menyembuhkanku.' Aku tidak menginginkan upatr darinya

selain itu.' Lalu isterinya Ayytrb mene,mui Ayyub dan menyampaikan

hal itu kepadanya, maka Ayyub b€rkat4 'Celaka kmu, itu adalah

syetan. Demi Allah, jika Allah menyembuhkanku, maka aku

akanmencambuknyaserafu scambu*an.' TatkalaAllatrmenyembuhkanny

\ Allah memerintahkannya agar mengarnbil seikat rumput lalu

memukulkannya kepada isterinya. Maka Ayytrb pun mengambil seikat

rumput yang terdiri dari seratus batang, lalu memukulkannya sekali

pukulan kepada isterinya. "

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan' darinya mengenai firman-Nya, q-!ir,A (Dan

ambittah dengan tanganmu seilat (rumptt)), ia berkata "Yaitu 3;,1i
(tumbuhan yang batangnya.kecil dan panjang)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya juga, ia berkat4

"&ldl adalah segenggam rumput yang diikat."

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga, ia
berkata, *{,it1 r adalatr li;f..ir lseikat).,,

'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ath-Thabarani dan Ibnu 'Asakir
meriwayatkan dari jaltr Abu Umamah bin Sahl bin Hunail ia berkat4

"Seorang budak perempuan di Baoi Sa'idatr hamil karena zina, lalu
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Iditanyakan kepadanya, 'Siapa yang menghamilimu?' Ia menjawab,

'Fulan yang lumpuh.' Lalu orang lumpuh itu ditanya, maka ia pun

menjawab, 'Dia benar.' Kemudian ia diadukan kepada Rasulullah &f,
maka beliau pun bersabaa'aqt5fuar:z yii*6 ,l*tfrU *\# Vlg
(Ambillah setandan dahan htrma yang terdiri dari seratus batang,

t alu puhtllran s e trati puhtl an kepadany a).'r 60

'AM bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu 'Asakir juga

meriwayatkan serupa itu dari jalur lainnya dari Abu Umamah bin Sahl

bin Hunaif, dari Sa'id bin Sa'd bin 'Ubadah. Ath-Thabarani juga

meriwayatkan serupa itu dari Satrl bin Sa'd.

Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Ayyub adalatr pemimpin orang-orang yang sabar pada Hari Kiartat."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ibnu Mas'ud mengenai firmansNyq ,si'ii$ Oang mempunyai

perbuatan-perbuatan yang besar), ia berkata, "(Yakni) kekuatan

dalam ibadah. -6i6 
(dan ilmu-ilmu yang tinggi),yakni pemahaman

dalarn agatrra."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4

,sili rlS (yang mempurryai perbuatan-perbuatan yang besar), ia

berkat4 "(Yakni) kenikmatan."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Nya, -'t3li,i-L;iah iClSSy (Sesungguhnya Kami telah

mensucilran mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka)

aWttak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada

negeri akhirat), ia berkata, "Mereka disucikan dengan mengingat

akhirat agar selalu berarnal untuk itu."

t@Shahih, Ahmad (5D?2); Ibnu Majah QlS59); Dishatrihkan oleh Al Albani.
lr3ir adalah dahan kurma yang ada buatr lflrma mudanya. Dikarakan: it*tl,:)tfeb
dan irl6. (Nihayah).
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r:6 @ 3:Ayfii v.#.fi+@ y6 ir 
"*fls'?ts6'fi @ U4# u i"$3@ 365i; ;:"1i,

$f,,gwfiaw*p,&
tsitiibg i'fr ;, ($: 6@ :frt *?l ;9:s 5K

'o#

KBeginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang
yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang

buruk,(yaitu) neraka Jahannat4 yang mereka masuk ke dalamnya;
moka amat buruklah lahannam itu sebagai tempat tinggallnitah

(adzab neraka), biarlah mereka merasahannya, (minuman mcreha)
air yang sangat panos dan air yang sangat dingin Dan adzab yang
lain yang serupa itu berbagai macaru@ihatakan kepada mereka),

'Ini adalah suatu rombongan (pengikat-pengikutmu) yang masuk
berdesak-desakan bersamo kamu (ke neraha),, (Berkata pemimpin-
pemimpin mereka yang durhaka), 'Tiodalah ucapan selamat datang

kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan mosuk
neraka' Pengikut-pengikut mereha menjawab, r s ibenarnya

kamulah. Tiada ucapan selamat dotang bagimu, karena kamulah

G tt K{q s}{ 6(as;@ ,r3ri a6ta6r
'g,Ayt;f @ Fli # eb { Vfu'&|'ffi @ rpVr

3ra1 j;i,i {i $s $ e()\i 6 -q3@ 
rg rF ?6

'#fr '; i, @ 3firt t#I W)i,3v o- iiri 3@

Wl fr$,$t

'y;E*yy*ao 5rr@l;,/l;fl@
@ U3ju16-ltttci4@

TAFSIR FATHUL QADIR 691



yang menjerurnuskan hami ke dalam adzab ini, maka amat

buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap.'Mereka berkata

(lagi), 'Ya Tuhan hami; barangsiapa yang menierumwkan kami ke

dalam adzab ini, makatambahkanlah adzab kepadanya dengan

berlipat ganda di dalamneraku'Dan (orang'orang duthaka)

berhata, 'Mengapa hami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di

dunia) kami anggap sebagai orungarang yangiahat (hina)-Apahah

kami dahulu menjadihan mereka olok-olokan, ataukah karena mata

kami tidak melihat mereka?'sesangguhnya yang demihian itu posti

terjadi, (yaitu) pertengharan penghuni nerakaKatahanlah (hai

Muhammad), 'sesungguhnya aka hanya seorang pembeti

peringatan, dan sehali-hali tidak ada Tuhan selain AAah Yang

Maha Esa dan Maha Mengalahkan.Tuhan langit dan bumi dan apa

yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkosa lagi Maha

Pengampun-' Katakanlahr' Berita ilu adalah berita yang besargang

kamu berpaling daripadanya.Aka tiada mempunyai pengetahuan

sedikit pun tentang al nala'al a'la (nalaikat) itu ketiha mcteka

berbantah-bantahon Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan

bahwa s es ungg uhnya aku honyalah seorang pemberi p eringatan

yang nyota'." (Qs. Shaad [38]: 55-70)

Firman-Nya, tali (Beginilah (keadaan mereka)). Az'Zaiiai

berkata, "Ini adalah k]rubar dari mubtada'yang dibuang, yakni: }i'$
fi.6 Gd ini), tapi dikemukakan hanya dengan lafazh tli.' Ibnu Al
Anbari berkata, "ki waqafyang baik di sini, kemudian memulai lagi

dengan: ir;;YtlOS (Dan sesungguhnya bagt orang'orang yang

durholra). Bisa juga li5 sebagumubtada', dan khabar-nyadibuang,

yakni: 'J.S ulfia(ni sebagaimanayang telah disebutkan), atau f) tll;
(Ini penyebutan)."

Kemudian Allah menyebutkan apa yang akan diperoleh oleh

orang-orang durhaka setelah menyebutkan apa yang akan diperoleh
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oleh orang-orang yang bebuat kebaikan. Allah berfirman, (r*;$AS

"6fr 
(Dan sesungguhrrya bagt or(mg-orang yang durhalm benar-

benar (disediakan) tempat ftembali yang buruk), yakni orang-orang

yang durhaka terhadap Allah dan mendtrstakan para rasul-Ny4 bagi

mereka benar-benar tempat kembali yang bgruk. Yakni #'A
Atft;*. (benar-benar tempat yang burtrk dimana mereka akan

kembali kepadanya).

Kemudian Allah menjelaskan itr,r dengan firman-Nyq 'iA
qrlt4 (yartQ neraka Jahannam, yottg mereka masuk ke dalamnya).

Manshub-nya'ji4- karena sebagai badal drti yU p, atau manshub'

nya itu kareni uif, bitu juga karena sebagai 'athf bayan menurut

pendapat sebagian orang sebagaimana yang sebelum ini, bisa juga

manshub-rrya itu karena isytighal, yakni: WiV-';# SilU- (mereka

masuk neraka Jahannam, mereka masgk ke dalamnya). Malara (|fr
adalatr W#k-(mereka masuk ke dalamnya). Kalimat ini berada pada

posisi nashab sebagai laal $etemrrgat kondisi).

'lAyGil (maka amat buruHah Jahannam itu sebagai tempat

tinggal), yakni: #t bi.$ v 6q @mat buruklah apa yang mereka

hamparkan bagi diri mereka). ',(!IuA"fun eV$ (kasur; tempat tidur),

diambil dari &iJl ii; (b*i* bayr).Bisa juga yang dimaksud adalatr

U$t (tempat). Yang dikhususkan dengan celaan ini dibuang, yakni:

e i$t6*1 (seburuk-buruk tempat adalah itu), sebagiamana pada

firman-Nya, 3li.:#d{*Mt 
"ka 

mempunyai titrar tidur dari api

neraka." (Qs. Al A'araaf lT: aD. Allah $ menyerupakan neraka

Jahamman yang dibawah mereka dengan 3tijr 6empat tidur).

ftgb5l;',h141ti,i, (Initah (adzab neraka), biarlah mereka

merasalrannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air

yang sangat dingin). Lafah l,j6 berada pada posisi ,alb' sebagai

mubtada', dan Hnbar-nya adalah 36ir; (air yang sangat paru$

dan air yang sangat dingin) kare.na terjadinya taqdim wa ta'Hrir

(mendahulukan dan mengakhirkan penyebutan kalimat), yakni: l15
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6ill# buii i+r' (Inilah air yang sangat panas dan air yang sangat

dingin, biarkanlatr mereka merasakannya). Al Farra' dan Az'Za11aj

mengatakan, batrwa perkiraan ayat ini: 6i:3* bu-lS W tl; (Inilatl

air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, biarkanlatr mereka

merasakannya). Atau dikatakan perkataan ini kepada mereka pada hari

itu.

'neA adalah air panas yang panasnya mencapai puncaknya,

sedangkan SrJr adalatr darah dan nanah yang mengalir dari kulit para

penghnni neraka, yaitu dari ungkapan: 'ti+ Uh apabila matanya

mengalirkan cairan. tg-ilrluga berarti +Hc)i (aliran; pancaran).

An-Nuhas berkat4 "Bia juga maknanya: t:l; 'j'\1 (Hal ini), dan

marfu'-oya 3t1,33I* v,arcna sebagai Htabar dari mubtada' yang

dibuang, yakni: bvts W ti (adalah air yang sangat panas dan air

yang sangat dingin). Bisa juga l';6 berada pada posisi nashab karena

disembunyikannyal'l ymgditafsfukan oleh kalimat setelanya, yakni:

ii:iils t3s $:$@iarlah mereka merasakan ini, maka biarlah mereka

merasakan). Bisa juga 'Tfberalapada posisi rafa'sebagai mubtada',

dan Hnbar-nya diperkirakan sebelumnya, yakni: ',3*'lu1;5 &*- 4+ (di

antaranya air yang sangat panas dan di antaranya air yang sangat

dingin), seperti ucapan seorang penyair:

\rES qY, Mt b;* q'aY.st otii tiY.v &
'Hingga letika kilat menerongi gelapnya rnalam,

sayuran pun ditinggalkan benglak dan berduri.'

' Yaloi 5*A5r-2rs3y'.'q (aM yang bengftok dan ada yang

berduri)." Pendapat lain menyebgtkan, batrwa .3rgir adatah yang

dinginnya mematikan. Dari pengertian ini, malam disebut iuga la(1,
karena tebih dingin daripada siang. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa &r;ir adalah 'u#11 (dingin yang sangat). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ',St::l,t adalah iy;it (yang berbau busuk).
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa $r;ir adalah mata air di dalam

Jahannam yang dari situ mengalirlah segala jenis ular dan

kalajengking.

Qatadatr berkata, "Yaitu apa yang mengalir dari kemaluan para

wanita pezina dan dari pembusukan dagr"g dan kutit oreng-orang

kafir.,, Mutrammad bin Ka'b berkata, "Yaitu sari pati para penghuni

neraka" As-Suddi berkatao "tUiif adatah air mata para penghuni

nerak4 mereka diberi minuman ihr disertai air yang sangat panas."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Zaid. Mujahid dan Muqatil

berkatA *Yaitu es dingin yang dinginnyamencapai puncaknya."

Penafsiran 8r;ir dengan 3lg, 0ant dingin) lebih sesuai

dengan konotasi bahasa bangsa Arab. Contohnya ungkapan seorang

penyair:
- 6 1 - z ? . olt ,

b4tb ,Pr uus ,s;'oywirg ufs u $y

* lita ahr mengingat kchifuW, dot kcindatwnnya

kcpadaht, meneteskan air mda dingin di malam hari'"

Yakni 3rU {aingin). Dan juga di sini (dalam ayat ini) lebih

sesuai sebagai penimpal (#t (air yang panas).

. Orang-orang Madinah, Bashm dan sebagaian orang-orang

Kufah membacanya dengan met+atr1fif-kut siin pada bu-;i.
Sementara Yahya bin wutsab, Al A'masy dan Hamzah membacanya

dengan tasydid l3t1S31. Keduanya adalah dua macam logat yang

manknanya sama sebagaimana yang dikatakan oleh Al Akhfasy.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya berbeda. Orang yang

men+aWtJif-nya berarti menganggapnya sebagai l'srz, sepeti halnya

+t'l,+ ,L(J-b dan +tFo. Sdanglan yang meri.+asydid'tya

menganggapnya sebagai fa'il ylng menunjukkan sangat

(mubalaghaft), seperti hatnya ar* alr-irfJ-
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U,5.#3,>+FYi: (Dan adzab yang lain yang serupa itu

berbagai macam). Jumhur membacanya: fr6, dalam bentuk tunggal

mudzalrtrar. Abu 'Amr membacanya: fl3, dengan dhammah pada

hamzah dalam bentuk jamak, dan ia mengingkari qira'atr Jumhur

karena adanya kalimat Z;1 Sementara 'Ashim Al Jahdari

mengingkari qira'at[rya Abu 'Amr, dan ia mengatakan, "Seandainya

sebagaimana qira'ahnya, tenttryang dikatakan adatah: q$3 ir2."

Marfu'-nya jLY.j karena sebagai mubtada', dan Hubar'nya

t;i Bisa :"e" "r4'o, sebagai mubtada' muqaddam a^ U
se-bagai mubtada' mua*rkhar, dan kalimat ini sebagai Hrabar darrt;rti.

Bisa juga khabar danft; diperkirakan, yakni: & ft i @an adzab

yang lain bagi mereka), sementara kalimat ArfS u(yang serupa

itu berbagai macam) sebagai kalimat permulaan.

Makna ayat ini berdasarkan qira'ah Jumhur: Dan adzab yang

lain, atau rasa yang lain, atau jenis yang lain yang serupa dengan

adr;arb atau jenis yang lalu. Penggunaan bentuk dhamir tunggal pada

kalimat --r# karena sebagai penakwilan ,iiait (yang telah

disebutkan), yakni: ,t'Ui' #:t Oang serupa dengan yang telah

disebutkarr). Makna' l:.'ji $trtagai macam) adalatr i"gJ (berbagai

jenis), git {berUaeai riacam),6r;^rf @erbagai rupa).

Inti makna ayat ini, bahwa bagi para penghuni neraka adalah

air yang sangat panas dan air yang sangat dingin serta berbagai

macam adzab yang serupa dengan air yang sangat panas dan air yang

sangat dingin itu.

Al Wahidi berkat4 "Para mufassir mengatakan, bahwa itu

adalatr t4Vjt (keadaan yang sangat dingin).' Apa yang diklaimnya

dari para mufassir ini tidak tepat, kecuali dengan perkiraan, batrwa

,#11 adalah berbagai macam dan berbagai jenis, sehingga sesuai

aengun makna 'g5, u^ dengan perkiraan, bahwa bagi masing-

masing penghuni neraka adatah Wi$eadaan yang sangat dingini).
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#"&6$6 11oi*ata*on kepada mereka), 'Ini adalah '

suatu )ombongan (pengihtt-pengihttmu) yang masuk berdesak-

desakan bersama kamu (fu neraka)-)- i9A adalatr tsr,6jlt

(rombongan; golongan), i-.i)i [yak"i d*i €.fr1 adalah

i4furlmasuk). Ini kisah tentang perkaraan para malaikat penjaga

neraka. Demikian ini, karena setelah para pemimpin dan para pemuka

masuk neraka, selanjutnya masuk pula para pengilut mereka. Karena

itu para malaikat penjaga neraka 6'S (Ini adala\

rombongan), maksudnyu .aarn aqsrt (para peEikut), #"6e
(yang masuk berdesak-desakan bersa na knru (ke neraka)), yakni

Jfi J! # Yrt (yang masr* ke ne,raka brsama kalian).

Kalimat b,W{ (@erkata pemimpin-pemimpin mer eka yang

durholra), 'Ttaditah ucapan selanat fuotg kcPoda mereka) adalatt

dari perkataan para pemuka dan para pemimpin ketika para malaikat

penjaga neraka mengatakan perkataan tadi ke,pada mereka. Mereka

mengatakan, b,.W1 (Tiadalah ucary, selonat datang kepada

mereka),yrt 
"it 

tia* ada kelapangan te|niat meraka di neraka. Gll
artinya L$r gapang; luas). Maknanya: tidak ada penghormatan bagi

mereka.

Ini pemberitahuan dari Allah I tentang terputusnya kasih

sayang di antara orang-orang kafir, dan bahwa kasih sayang yang dulu

pernah ada di antara mereka (sewaktg di dunia) berubah menjadi

permusutran.

Kalimat F"WJ (Tiadalah ucqp(m selamat datang kcpada

mereka) tidak ada posisinya di datam i'rab, atau ini sebagai sifat

untnk ff (rombongan), atau sebagat lraal (keterangan kondisi)-nyq

atau dengan perkiraan adanya qaul Gerlr€lt^aa), yakni: dikatakan

kepada mereka: Tiadatah ucapan selamat datang kepada mereka.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini termasuk perkataan malaikat

penjaga neraka. Pendapat yang pertama lebih tepat sebagaimana yang
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lditunjukkan oleh jawaban para pengikut itu yang akan disebutkan

nanti.

Kalimat )€rtg2 fi! {torrna sesungguhnya mereka akan

masuk neraka) sebagai alisan dari orang-orang yang mengatakaru {
i"V; (Tiadalah ucapan selamat dotang kcpada mereka), yakni:

karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka sebagaimana kami

memasukinya, dan mereka berhak mendapatkannya sebagaimana

halnya kami berhak mendapatkannya.

Kalimat Krf"f{ rt1$,136 (Pengitut-pengihtt merelw

menjawab, 'Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang

bagimu).adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan

yang diperkirakan, yakni: Para pengikut mereka menjawab ketika

mendengar para pemimpin itu mengatakan kepada merek4

"Sebenarnya kalianlah. Tiada ucapan selamat datang bagi kalian."

Yakni tidak ada penghormatan bagi kalian

Kemudian mereka beralaan untuk itu dengan mengatakan, jf
6l;3X (lrarena kamulahyang menjerumuskan kami tre dalam adzab

ini), yakni: .?fijl tnSS F:t (karena kalianlatr yang telah

menjerumuskan kami ke dalam adza;b ini), atau: yang telah

memasukkan kami, atau: yang telatr menjerumuskan kami ke dalam

adzab ini, dan kalianlah yang mengajak kami kepadanya dengan apa-

apa yang kalian katakan kepada kami, bahwa kebenaran adalah apa

yang kalian tempuh, sedangkan para nabi itu tidaklah benar dalam hal

yang mereka bawakan. 35Ai,fr (maka amat buruHah Jahannam itu

sebagai tempat menetap), yakni amat buruklatr Jatrannam sebagai

tempat menetap bagi kami dan kalian.

Kemudian Allah & menceritakan tentang para pengikut itu
juga" bahwa mereka menambahkan perkataan tainnya, yaitu: ,jtr$6
)3( Ati,:"r-$1it4!ti6g (a13 (Mereka berkata (lagr),'Ya Tulwn

komi; barangsiapa yang menjerumuskant kami ke dalam adzab ini,
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maka tambahkanlah adzab kcpadanya dengan berlipat ganda di

dalam neraka.), yakni: O;*t3(f;631 (tambahkanlah adzab

kepadanya yang berlipat ganda). t;i.!A adalah ditambatrkan

kepadanya yang semisalnya.

Makna l3ir6('i; (bmangsiapa yang menierumuslan kami

kc dalam adzab inti) adalah: siapa yang mengajak kami kepadanya dan

memperkenan kami unttrk mendapat itu. Al Farra' b€rkat4
.Maknanya: siapa yang memperkenankan ini untuk katni dan

mencontohkannya."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maknanya:

mempersembahkan adzab ini kaada kami dengan mengajak kami

kepada kekufiran. Maka tambahkan adzab yang berlipat ganda di

dalam neraka, yakni: ad21b kar€tu kehrfirrannya dan ad2;b karena

telah mengajak kami kepadanya Maka hal ihr menjadi pelipat

gandaan. Ini seperti fiman-Nya'*@$t:lL fr-Gcta1 SFq
-r-6if'Yo Tuhan lami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu

datanglranlah kepada mereka siksaon yang berlipat ganda dari

neralra)'(Qs. Al A'raaf [7]: 38), dan firman-Ny u, O ,#e e.y:gi
g(lif,Yo Tuhan kami, timpakanlah kcpada mereka adzab dua kali

lipat.- (Qs. Al Ab4'ab t33l: 63). Pendapat lain menyebutkan, i,AiAt ai

sini adalatr ular-ular dan kalajengking-kalajengking.

,n**iU ii!iK$t, gi{6($g; (Dan (orang-orang

durhaka) berlrata, 'Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang

dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang iahat
(hina)). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini dari perkataan para

pemimpin. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini dari perkataan

orang-orang durhaka yang disebutkan sebelumnya (pada ayat 55). Al

Kalbi berkatA 'Mereka melihat di dalam neraka, dan mereka tidak

melihat bersama mereka orang-orang beriman yang menyelisihi

mereka, maka pada saat itulah mereka berkata, 'Mengapa l63mi tidak

melihat orang-orang yang dahulu kami anggap sebagai orang-orang
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yang jatrat'." Suatu pendapat menyebutkan, bahwa yang mereka

maksud adatah golongan miskin dari kalangan orang-orang beriman,

seperti 'Ammar, Ktrabbab, Shuhaib, Bilal, Salim dan Salman.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa maksud mereka adalatr para

satrabat Muhammad S secara umum.

fr$i #e6{W|66 (Apatrah kami dahutu

menjadilran mereka olok-olotran ataukah ftarerw mata kami tidak

melihat mereka?). Mujahid berkata, 'Maknanya: Apakah kami dahulu

menjadikan mereka olok-olokan sewakttr di dunia lalu ternyata kami

salah, ataukatr karena mata kami tidak melihat mereka sehingga tidak

mengetatrui tempat mereka?' Konotasi pengingkaran dari pertanyaan

ini ditujukan kepada kedua hal tersebut. Al Hasan berkata, "Semua itu

memang mereka lalarkan, yakni mereka menfadikan orang-oftmg

beriman itu sebagai olok-olokaq dan mata mereka juga tidak melihat

orang-orang tersebut." Al Farra' berkat4 "Pertanyaan di sini

berrrakna kecaman dan keheranan."

Abu 'Amr, Hamzah, Al Kisa'i, Ibnu Katsir' dan Al A'masy

membacanya: ;-66i4ir, dengan membuang hamzah dalam qira'ah

washal. Qira'ah ini menunjukkan batrwa redaksi ini sebagai berita

murni, dan kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai sifat kedua

untuk {[r. eitu juga maksudnya sebagai pertanyaan, dan dibuangnya

partikel tanya karena telatr ditunjul&an oleh i1. Maka berdasarkan

kemungkinan yang pertamq f ai tioi terpisatr, yang bermuk u u|r

(balrkan) dan hamzah (partikel tanya), yakni: batrkan mata kami tidak

melihat mereka, dengan makna sebagai kecaman bagi diri mereka

dalam bentuk cemoohan, kemudian beralih kepada kecaman

penghinaan dan penistaan. Adapun berdasarkan kemr-rngkinan yang

ke.dua, maka il ai sini bersanrbung.

' Kalimat 'Ibnu Katsit'' maksudnya adalah yang tidak masyhur darinya.

MushahhahAl Qtr'an.

700 TAFSIR FATHUL QADIR



Adapun yang lainnya membac 
^yu, 

'f;|€t, dengan hamzah

istiJham yang karenanya gugrglah lwmzah washl-rtya bfakni asalnya

FlJlSfi, hlu dibtrang hamzah washl pada FgJ#! sehingga menjadi

F'il4it, dan karena itu tidak ada posisinya dalam i'rab.Ini sebagai

kecaman bagi diri mereka pada kedua perkara ittl, karena berdasarkan

qira'ah ini, maka fl ai ti"i menunjukka kesamaan ftesetaraan).

Abu Ja'far, Nafi', Syaibatu Al Mufadhdhal, Hubairatr, Yahya

bin Wutsab, Al A'masy, Hamzah dan Al Kisa'i membacanyu'W,
dengan dlwmmah pada siin. Adaprm yang lainnya membacanya: \in,
dengan kasrah. Abu 'Ubaidah b€*afia, "Orang yang membacanya

dengan kasrahmenganggapnya Uri'rflt(olokan; ejekan), sedangkan

yang membacanya dengan dhonnah menjadikannya dari ii.r-At
(olokan)."

Ikta pentrnjtk pada firman-Nyaz ,tlfr;1 (Sesungguhnya yang

demikian frz), menrurjukkan kePada Esah perihal mereka yang telah

disebutkan ifi. Ktobar 61 uAuUUt '{ tO*n teriad), yakni: pasti

terjadi di negeri akhirat, sarna sekali tidak akan luput.

Kalimat J6f.F |26 <fl"rnl pertengkoran penghuni neraka)

sebagai lchabar dari mibtada'yang dibuang, dan katimat ini sebagai

bayan-nya. Ada juga yang bependapat bahwa ini sebagai bayan dari

'AL @astt terjadi). Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini sebagai

badal darinya. Pendapat lain menyebutkan" bahwa ini sebagai badal

dari posisinya. Bisa juga ini sebagai khabm setelah l&abar. Demikian

berdasarkan qira'ah Jumhur, yaitu dengan rafa'. pada ?6'
Maknanya: sesungguhnya apayang diceritakan Allah tentang mereka

itu adalah benar-benar pasti mereka katakan, yaihr pertengkaran para

penghuni neraka, apa yang dikatakan oleh para pelnimpin kepada para

mengikuti mereka, dan apa yang dikatakan oleh para pengikut mereka

kepada mereka.
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Ibnu Abi 'Ablah membacanya:'y'eti*3, dengan nashab, karena

dianggap sebagai badal dari a)'i, atau karena disembunyikannya #1.
Ibnu As-sumaifi' membacanya: 'ptA3, dalam bentuk fi'l rnadhi,

sehingga ini sebagai kalimat permulaan.

Kemudian Allah & memerintahkan Rasul-Nya S agar

mengatakan perkataan yang mengandgng penalnrtan dan bimbingan

kepada tauhid. Allah befirman, S;t"6-G\it (Kaakanlah Aai
Muhammad), 'sesungguhnya aht hanya seorang pcmberi peringatan),

yalari: menakuti kalian dari siksa dan adzab Allah. $eYt (fu-rrkoli-t*li 
tidak ada Tuhan) yang berhak diibadatri, 3;i,i'iti$(setain

Attah Yang Maha Esa), yang tidak ada selartu bagi-Nya, 3($ @o"

Maha Mengalahkan) segala sesuatu selain-Nya

W.U; ,3V ;,f'ti U (Tutun langrt dan bumi dan apa yang

ada di antara keduanya) dari para makhluk, 1$ {fo"g Maha

Perlrasa), yang tidak terkalahkan oleh siapa pvrr. fii (lagi Maha

Pengampun) bagi yang menaati-Nya. Suattr pendapat menyebutkan,

bahwa makna 351 "aA"A 
Yang Matra Mencegah yang tidak ada

bandingan-Nya, dan makna ff, "Ut"n 
yang menutupi dosa-dosa

makhluk-Nya.

Kemudian Allatl & memerintahkan beliau agar menegaskan

peringatan bagi mereka dan kepada mereka besarnya

perkara ini. Allah berfirman, tft;fi";J, (Katakanlah, 'Berita itu

adalah berita yang besar), yakii: siksa yang aku peringatkan kepada

katian dan tauhid yang aku jelaskan kepada kalian itu adalah berita

yang besar. Karena itu hartrs diperhatikan dan dicamkan, serta tidak

diremelrkan. Ini seperti firman-Ny a: r.Eiltp(.i@'o}'.6-7T"fiang
apalrah mereka saling bertaiya-tarrya? Tentang berita yang besar."

(Qs. An-Naba' [78]: 1-2). Muja]rid, Qatadah dan Muqatil mengatakan,

batrwa maksudnya adalah Al Qur'an, karena Al Qtg'an adalah berita

besar, karena itu addah Kalam Allah.
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Az-Zajjaj berkata, "(Yakni) katakanlah: berita yffig aku

beritakan kepada kalian daxi Allah itu adalah berita yang besar. Yakni

kisah-kisah umat-umat terdahulu yang beliau beritakan kepada

mereka, dan itu merupakan btrkti kebenarannya dan kenabiannya"

karena tidak ada yang mengetahui itu kecuali dengan wahyu dari

Allah."

Kalimat 6&;fizfi (yang kamu berpating doripadanya)

adalah kecaman dan celaan bagi mereka karena mereka berpaling

darinya dan tidak memikirkannya sehingga dapat mengetahui

kebenarannya dan berdalih dengannya mengenai pembangkitan

kembali yang mereka ingkari itu.

Kalimat firman-Ny4 ',6ilt4*eQ i'gY @ht tiada

mempunyai pengetahuan sedikit Pun .tentang al mala'ul a'lo
(malailrat) itu) adalahkalimat permulaan yang menegaskan batrwa itu

adalah berita yang besar. .,r}'li lkir rAAuU l3llg(malaikat). i$$it- iy

(lretika mereka berbantah-bantahon), yalari ketika berbantah-

bantahannya mereka. Jadi kalimat -EJi{S\ (tentang al mala'ul a'la
(malailra) rtu) l,r'lrkaut ,J9 (pengetatruan) karena mengandung makna

meliputi, dan kalimat$# iy ltretf*a mereka berbantah'bantahan)

terkait dengan kalimat yang dibuang, yakni: aku tidak mempunyai

pengetahuan tentang hal-hal yang disebutkan itu, yaitu mengenai

perihal para malaikat ketika mereka sedang berbantah-bantatran.

Dhamir pada l$a:ikembali kepada.,,llti 9;ir 1*auimg. Berbantah-

bantatran yang terjadi di antara mereka adalah mengenai perkara

Adam sebagaimana yang dintunjukean oleh ayat akan disebutkan

nanti.

Kalimat'4i-it\lg4gltiiot(Tidakdiwahvutran
melainlran bahwa sesungguhnya aht lnnyalah seorang pemberi

peringatan yang rryata) adalah kontadiktif antara berbantatr-

bantahannya mereka dengan perinciannya pada firman-Nya: '4r3'63L

,@- (Ingotlah) t@tit@ Tulwnmu berfirman kepada malaikat).
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Maknanya: tidak diwahyukan kepadaku kecuali bahwa aku adalah

seorang pemberi peringatan yang nyata. Al Farra' berkate

"Maknanya: tidak diwahyukan kepadaku kecuali batrwa sesungguhnya

al61r adalatl seorang pemberi peringatan yang nyata, yang mendelaskan

kepada kalian kewajiban-kewajiban dan sunnah-stlonah yang hanrs

kalian lakukan, serta larangan-larangan dan kemaksiatan-kemaksiatan

yang harus kalian tinggalkan.' Lebih jatrh ia mengatakan, "Seakan-

akan beliau mengatakan, 'Tidak diwahyukan kepada kecuali kecuali

tentang membri peringatan'."

An-Nuhas berkata "Bisa juga berada pada posisi naslab,

dengan makna: tidak diwahyukan kepadakg, kecgali karena

sesungguhnya aku adalah seoerang pemberi peringatan yang nyata."

Jnmhnr membacany^,6, detganfattah pafu hamzah, karena

latazh ini beserta cakupannya berada pada posisi rafa' karena

menempati posisi fa'il.Yabi: jrQil dt ,-"iv (tidak diwahvukan

kepadaku kecuali tentang memberi peringatan), atau q W ;|}f'tt
ftecuali karena statusku sebagai pemberi peringatan yang nyata). Atau

berada pada posisi nashab, atau pada posisi iarr setelatr

digugurkannya laamul 'illah, dan yang memerankan posisi /a'fl
adalahjaar danmairur.

Abu Ja'far membacanya dengan kasrah pada hamzah lwf,
karena wahyu mengandung makna perkataan, yaitu yang memerankan

fa'it dalam bentuk penuturan. Seakan-akan dikatakan: tidak

diwatryukan kepadalor kecuati kalimat ini yang mengandung

pemberitaan ini, yaitu agar aku mengatakan kepada kalian, battwa

sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir pada 6#4
(mereka berbantah-bantahan) kembali kepada Quraisy, yaitu

perkataan oraog-orang yang mengatakan bahwa para malaikat adalatt

anak-anak perempuan Allah. Maknanya: Aktr tidak mempunyai
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pengetahuan tentang malaikat ketika orang-orang Quraisy berbantah-

bantatran mengenai mereka. Pendapat yeng pertama lebih tepat.

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nyq SlAi (dan air yang sangat dingin), ia

berkatq "(Yalmi) 

"r4r1t 
Geadaan yang sangat dingin). ,af;3t 6r3Lr.3

(Dan adzab yang lain yang serupa r'rz), yakni Itid ;rt (yang serupa

rtu). [i5 {Orrtagai macam), yakni yrliir ',y"ttfll (berbagai rracarn

adzab);'

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi

Hatim, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia menshahihkannya, Ibnu

Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts, dari Sa'id, ia berkata,

"Rasulullatr g bersabda, t;ifu' a;l ;if ,il:t ,; U4i gl*.b b t1J:t i;l 3J

(Seandainya seember pembusuk neraka yang dinmpahkan lce dunia,

niscaya akan membusukJran seltruh penduduk bum)."r6r Setelah

mengeluarkan hadits ini At-Tirmidzi berkatq "Kami tidak

mengetahuinya kecuali dari hadits Risydin bin Sa'd." Saya katakan:

Ada sejumlah catatan yang cukup dikenal merrgenai Risydin.

'Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya, (i,i*-$1if:S

)6( A(matra tambahkanlah adzab kepadanya dengan berlipat ganda

di dalam neraka), ia berkata" "(Yaitu) ular-ular."

Ibnu Jarir dhn Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai frman-Ny L -6ii..ri\ (tentang al mala'ul a'la (malaifot)),

ia berkata, "(Yakni) malaikat ketika dimintai pendapat mengenai

penciptaan Adam lalu mereka bersilang pendapat mengenai itu,

mereka berkata, 'Janganlah Engkau ciptakan khalifah di muka bumi'."

Muhammad bin Nashr di dalam kttab Ash-Slalah, Ibnu Al
Mundzir dan IbnuAbi Hatim meriwayatkan darinyamengenai firman-

Wr,ha'if, At-Tirmidzi Qsu); Abmad (3Ds); Al Hakim, @1602); Disebutkan
oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Jmt '(4t0O.
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Nyq lrl,;4'tL-6i{4*a'4 i'K @tu tiada memputryai

pengetahuan sedikit pun tentang al mala'al a'la (malaikat) itu l@til@

merelra berbantah-bantalwn), ia berkata, "Yaitu perdebatan mengenai

perihal Adam, yaitu ketika mereka berkata, f$- J W J4\
li4)'Mengapa Engkau hendak meniadiknn (khalfah) di bumi itu

orang yang akan membuat kcrusakan padanya." (Qs. Al Baqarah [2]:
30).

Diriwayatkan oleh 'AMunazzaq, Ahmad, 'Abd bin Humaid,

At-Tirmidzi dan iame,ngbasankannya, serta IbnuNashr di dalam kitab

Ash-Slulah, ia berkate "Rasulullah C b€rsaMa, ,Ft ,t,rii ti;tr 4r;l
r;lti \A i,ax- d *su Ji ,!,rrri u- :j6,-suiii ,1 ,i(i'.*l-4te
u L;Jrt ,q;rt ,i I ,Cfi 'd v.ti bir;.5 ,b ,E ;# i'r3-'ei .1 '&ji
'&j.3 

rj;'li q.ai' '#- G e:n 'Jl ,'ri&i u- :l j6 I ,,fi'tiS -g,.-tt u)
Ab b.$V ,,ytj:at'tfi;av;Jr; t3Jr ,br1JKi1 .,7rsti(il e ,i.t
gG;Jt G 2yit LXV *yowj1j1 grii'li (Tadi malam Tuhanht datans

lrcpadafu dalam bentuk yang sebaik-baifutya -kuat dugaanku beliau

mengatakan: di dalarn mimpi-, Dia berkata, 'Hai Muhammad,

tahulrah engkau tentang apa berbantah-bantahannya para malailcat

itu?' Alru jawab, 'Tidak' Lalu Dia meletalckan tangan-Nya diantara

lrpdua bahuht hingga alat merasalmn dinginnya di dadaku, atau di

leherht, lalu aht pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi.

Kemudian Dia berkata kepadaht, 'Hai Muhammad, tahulah engkau

tentang apa berbantah-bantahannya para malaikat itu?' Alru iawab,
'Ya, tentang laffaraat.' K$arat adatah menetap di masjid setelah

shalat, berjalan l(aki menuju perhtmpulan-perhtmpulan, dan

menyempurnalan wudhu pada wabu-waldu yang tidak disukai)." Al
huditr.t6z 

'

Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh At-Tirmidzi dan ia

menshatrihkannya, Muhammad bin Nashr, Ath-Thabarani, Al Hakim

'u'Shahih,At-Tirmidzi Q233) dan dishahitrkan oleh Al Albani di dalam Shahih
At-Tirmidzi (3/97).
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dan Ibnu Mardawaih dari hadits Mu'adz bin Jabal dengan redaksi

yang lebih paqiang dari itu, dan ia menyebutkan [dbngan lafa^],
,?tp)t ,t ,.*ALWV (dan menyempurnakan wudhu di wafuu-wafuu

pagi yang dingin).r63

Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Ath-Thabarani dan

Ibnu Mardawaih dari hadits Jabir bin Samuratr dengan redaksi yang

lebih pendek. Mereka berdua juga meriwayatkan yang serupa itu dari

hadits Abu Htrairatr. Mengenai hal ini masih banyak hadits-hadits

lainnya.

),2 Ui63 fr616,t @ * g l+|* O;-K4A-:'&J'6 iy

'b;fr '&3+ K{tS J;;-:, @ e.;+ li W q} e

'#fiai'$
35'Si:Gi*8rc

+$iSt q;i;;-Jt @ 'u#i'a@
@ (*i,/fi&31ue$y@ ai1

,{" r$f'f 
'r; @ -r-;fi e 4 ;;, 6b -ii;i:flrtil @

:fr !fis;@ .iji[ 5>$ti.l@ i*i{trcd w F *
@oo'C

"'Shahih,At-Tirmidzi (3235) dan dishahihkan oleh Al Albani.
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"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berlirruan kepada mnlaikat,

'sesunggahnya Aku akon menciptahan manusia dari tanah.'Maka

apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan

kepadanya ruh (ciptaan)-Ku; maka hendaklah kamu tersungkur

dengan sujud kepadanyalalu seluruh malaikat-malaikat itu suiud

semuanyo.Kecuali iblis; dia nunyotnbongkan diri dan adalah dia

termas uk orang-orang yang kaftr.Allah berftrman,' Hai iblis'
'apakah 

yang menghalangi hamu suiud kepada yang telah

Kuciptahan dengan hedua tangan-Ku? Apakah kamu

menyontbongkan diri daukah hama (nurasa) termasuk orang-

orang yang (lebilh) finggi?'Iblis berhata,'Aku lebih baih

daripadanya, karena Engkau ciptahan aku dari qi, sedanghan dia

Enghau ciptakan dafi tutah. Allah berfirmanr'Maha kelaarlah

kama dari surga; sesungguhnya kamu adalah orung yang

diusir.Sesungguhnya hutukan-Ku tetap atasmu sampai hafi
pembalasan.'Iblis berkota, 'Ya Tuhanhq beri tangguhlah ahu

sampai hari mercka dibangkitkan Attah berfinnanr 'sesungguhnya

kamu termasuk orangarang yang diberi tangguh,sampai kepada

hari yang telah ditentukan waktunya (Hari Kiamat).'Iblis
menjawab,'Demi kekuosaan Enghau, aku akan menyesathan

mereka semuanya,kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlos di
antara mereku'AUah berftrman, 'Maka yang benar (adalah

sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang

Kukatakan.'S es ungguhnya Ahu pasti akan memen uhi neraka

Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang4rang yang

mengikuti kamu di antara mereka kesemuanyaKatakanlah (hai

Muhammad), 'Aku tidah mertnta upah sedikit pun hepadamu atas

dakwahku; dan buhanlah aku termasuk orang-orang yang

mengada-adakan.Al Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan

bagi semesta alatnDan sesungguhnya kamu akan mengetahui

(kebenaran) beritaAl Qar'an setelah beberapa waktu lagi."
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(Qs. Shaad [38]: 71-88)

setelatr Allah $ menyebutkan berbantah-bantahannya para

malaikat secara global, selanjutrya di sini Allah menyebutkannya

secara rinci. Allah berfirrran" 'Kgryit"X(,St (Ingatlah) ketil@

Tuhanmu berfirman lccpada malaikat). tl ini badal dari tl
Sfi{lfctifa mereka berbontah-bantahan) karena mencakup apa

yorlg terjadi dalam berbantatr-bantahan ini. Suatu pendapat

menyebutkan, batrwa rl ini berada pada posisi nashab karena

disembrmyikannya Jil (ingauah). Pendapat yang pertama lebih tepat

jika berbantatr-bantatran tersebut mengenai siapa yang menjadi

khalifah di muka bumi. Tapi bila mengenai selain itu dari apa yang

telah disebutkan, maka yang pendapat kedua lebih tepat.

* e h',* Ot (Sesungguhnya Atu akan menciptalan

manusia dari tannh),-yakni: t*,/Yt',Y,fuWU.e (di masa

mendatang nanti Aku akan menciptakan manusia), yakni tubuh dari

jenis manusia. Ini diambil W ,fi9q'elq,(bersentuhannya dengan

bumi), atau kareni kondisinya yatry 9i4l€lti (tampak kulitrya;

tarrrpak wujudnya). Kalimat *g (dari tanah) terkait dengan kalimat

yang dibuang yang merupakan sifat untuk [4 atau titf.

Malma ii;:"ti$ (Matra apabila telah Kusempurnakan

lreiadiannya) adalah: tqr:-t 6'ttp.ii cSVi #t ft* &'*tl:" (aku

membentuknya dalam bentuk manusia dan bagian-bagiannya mer{adi

seragam/seimbang).

qi u*.L*63 (dan Kutiuplun lepadanya ruh (ciptaan)-Kt),

yakni dari ruh yang Aku miliki dan tidak dimiliki oleh selain-Ku.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini ilustrasi, jadi tidak ada tiupan

dan tidak ada yang ditiupkan, dan maksudnya adalah menjadikannya

hidup setelah sebelumnya sebagai benda mati yang tidak ada
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kehidupan padanya. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan di

dalam surah An-Nisaa'.

ir-rfrt li,l;i (maka hendaHah pamu tersunghtr dengan sujud

lrepadanya). Ini bentuk perintatr dari 'g--'e| D/al<rri maka

menynngknr sujudlah kalian kepadanyal . Mansub-nya 1+*L karena

sebagai haal (keterangan kondisi). sujud di sini adalah zujud

penghormatan" bukan sujud ibadah. Penjelasannya telah dipaparkan di

dalam surah Al Baqaratr.

'K;llt'"* (Lalu malaikat-malailcat itu sujud). Di dalam,'
redaksi ini ada kalimat yang dibuang yang ditunjukkan oleh adanya

faa', perkiraannya: Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan

kejadianny4 talu malaikat-malaikat pun sujud kepadanya. Kalimat

'eL (seluruh malaikat) menunjukkan bahwa mereka semua.sujud

br" Ua* seorang dari mereka yang tidak berzujud. Dan kalimat 5;i#
(semuarrya) menunjukkan batrwa mereka berlumpul untuk bersujud

pada waktu yang sama Yang pertama memaksudkan cakupan, dan

yang kedua memaksudkan berumpul. Disebutkan di dalam Al

Kasysyaf,tfl "Maka ini menunjulkan bahwa mereka semua sujud,

tidak ada seorang pun dari malaikat kecuali bersujud, dan bahwa

mereka semua bersujud pada waktu yang sam4 tidak terpisah-pisah

waktunya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini bentuk penegasan

untuk menunj ukkan cakupan ketrmumannya.

;4{t (Kecuali iblis). Ini pengecualian terpisatr dengan

perkiraan, batrwa ia disifati dengan sifat-sifat malaikat sehingga

termasuk kategori merek4 maka penyebutannya didominasi oleh

mereka. Atau ini sebagai pengecualian terputus karena sebenamya ia

tidak termasuk kalangan malaikat, yakni: akan tetapi iblis.

}K;l @ia menyombongkan diri), yalari enggan bersujud

karena kejahilannya bahwa itu adalatr bentuk ketaatan kepada Allah. i

7to

taAl Kasysya|(4/105).
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(dan)kesombong*r,yuit adalatr kesombongan kekufuran, karena itu

Uj63 'uttg (dia termasuk orang'orang yang trafir), yakni termasuk

di antara mereka karena menyelisihi terhadap perintatr Allah dan

kesombongannya unttrk menaati-Nya, atau: termasuk di antara orang-

orang yang kafir dalam ilmu Allatr &. Pembatrasan tentang ini telalt

dipaparkan secara ganrblang di dalam surah Al Baqaralu Al A'raf,

Bani Israil, Al Kahfi dan Thaahaa.

Kemudian, Allah menanyakan kepadanya tentang sebab ia

meninggalkan sujud yang diperintatrkan-Nya, maka I lf;U, A5,6-X6

Saqeg'.ta3 (Allah berfirman 'Hai iblis, apakah yang

menghalangi kamu sujud kcpada yang telah Kuciptakan dengan kcdua

tangan-Ku?), yakni: apa yang memalingkanmu dan menghalangimu

dari zujud padatral Aku telah menciptakannya tanpa perantara.

Disandangkannya penciptaan Adam kepada Diri-Nya adalah sebagai

penghormatan dan pemuliaan baginya, padahal Allah adalah pencipta

segala sestratq sebagaimana penyandangan roh (,.rf,, [ruh (ciptaan)-

Ku]), al baitlk,a'bah (rll &-.i trumah Allahl), unta (rbl tirJ lunta {lahl)
dan masjid-masjid (Pl qr5 [masjid-masjid Allah]) kepada Diri-Nya.

Mujahid berkata, ".r;it ltangan) di sini bermakna penegasan dan shilah-

nya sebagai kiasan, seperti firman-Nyu, q'^!.1;;ij"Oan tetap kelal

Wajah Tuhanmu)' (Qs. Ar-Rahrnaan [55]: 27). Pendapat lain

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tjr ltangan) di sini

adalah Niilr 6efcuasaan). Dikatakan: fu.3'li 6g du atau 9lr- Y,iu.
yalari (aku tidak mempunyai kekuasaan pada urusan ini). Contonya

ungkapan seorang penyair:

stk- qVgt |q*4\Sk 4;,.1 v otxs\ 3, LYJ

"Aht menanggung urusqn dori Dzatfa' yang aht tidak punya

kehtasaon padonYa,

don tidak htasa pula (terlwdaWya) gunung-gunung yang berdiri

dengan kokoh."
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa'bentuk tatsniyah $ata
berbilang dua) pada 4jr lyatcni: |3laSarnSon kcdua tangan-Kul) untuk

menunjukkan bahwa itu tidak bermakna kekuatan dan kekuasaan, tapi

menunjukkan bahwa itu termastrk di antara sifat-sifat Allah &.

v pada kalimat iSLg $rung telah Kuciptakan) adalatr

mashdar atan maushul. Al Jatldari membacanya: tli, dengan tarydid

dan fathah pada laam karena dianggap sebagai zhad (keterangan

waktu) yang bermakaa ifu Getika) sebagaimana yang dikatakan oleh

Abu 'Ali Al Farisi. Dibaca juea 9*0, (dengan tangan-Ku) dalam

bentuk kata tunggal.

AIrt u1K{ (Apatrah kamu menyombongtran diri ataukah

lrnmu (merasa) terrnasuk orang-orang yang (ebih) tinggi?).Lataz/n {
(ataukah) di sini bersarnbung. Ibnu Katsir -dalam suatu riwayat

{arinyr dan orang-orang Kufah membacanya dengan alif washal.

Bisa juga pertanyaan ini sebagai yang dimaksud sehingga sesuai

dengan qira'ah yang pertam4 sebagaimana yang terdapat dalam

ucapan seorang penyair:

#{ ",?,ub,
"Kau berangkat pagi dari desa ini ataukah pagi-pagi seknli."

Ucapan penyair lainnya:

qqit'*to.q&
"Tujuh kali rnereka melontar, orou*O delapan lali.-

Kemungkinan juga sebagai berita mumi tanpa memaksudkan

pertanyaan, sehingga ilai sini statusnyaterputus. Maknanya: C$k:"'1

'd.uSt U C:* y. * Ci..srijr +#Jr irt (engkau menyombongkan diri

dari sujud yang perintatrkan kepadamua, bahkan kamu (merasa)

termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi), yakni yang berhak merasa

tinggi dari menaati perintah Allah yang Maha Tinggi dari itu.
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Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: engkau

menyombongkan diri dari s,rjud sekarang, ataukah akan tetap ada

orang-orang yillg menyombongkan diri dari itu.

Kalimat '47-VlJ6' (Iblis berlwta, 'Aht lebih baik

daripadanya) adalah kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Iblis yang terlaknat itu mengaku bahwa

dirinya lebih baik daripada Adam. Perkataannya ini mengandung arti

bahwa sujudnya yang mulia kepada yang kurang mulia adalatr tidak

baik.

Kemudian ia mengemukakan alasan pernyataannya itu batrwa

dirinya leibh baik daripada Adam, dengan mengatakan, tj"#
*y4ifi6 (lrarena Engkau ciptakan aht dari api, sedangknn dia

Engkau ciptakan dari tanah). Dalam pernyataannyadisebutkan batrwa

unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Namun bertolak dari

penafian hal ini, bahwa api kedudukannya sebagai pelayan unsur

tanah, bila tanah " membutuhkannya maka ia memanggilnya

sebagaimana memanggil pelayan, dan bila tidak memerltrkannya maka

mengusirnya. Lagi pul4 tanah dapat menguasai api dengan

memadaurkannya, maka api itu menjadi tidak ada kecuali yang

asalnya dari unsur tanah. Yang jelas, Adam memiliki kemuliaan yang

tidak berbanding dengan kemuliaan unsur-unsur lainnya" yaitu Allah

menciptakannya dengan kedua tangan-Nya dan meniupkan padanya

dari ruh ciptaan-Nya. Sementara esensi-esensi di dalam dirinya saling

bersinergi, sehingga memiliki juga kemutiaan dari faktor-faktor

lainnya.

Kalimat $dfi',S6 @Aon berfirman, 'Malw tretuarlah kamu

dari surga) adalah kalimat permulaan seperti yang sebelumnya" yakni:

.*, Udr6 (Maka keltrarlatr kamu dari surga), atau dari himpunan

para malaikat. Kemudian Allah menyebutkan alasan

memerintatrkannya untuk keluar dengan firman-Nya: HifF
(sesungguhnya kamu adalah orang yang diust),yakni ,flU?r.i
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f ',F lo 36iu laitempari dengan bola-bola api lagi terusir dari segala

kebaikan).

y-4i ,5-61'G.55 &3V (Sesungguhnya httukan-Ku tetap

atasmu sampai hari pembalasan),yakni Aku mengusirmu dari rahrnat

dan Aku menjauhkanmu darinya. ,r-lt 6- adalatr ,tfrlt p3:- 6an
pembalasan). Allah S mengabarkan, bahwa laknat tersebut terus

berlanjut baginya selama adanya kehidupan dunia. Kemudian di

akhirat ia akan menerima berbagai macam adz.ab, 
'siksaan dan

kemurkaan Allah. Jadi maksudnya bukan berarti laknat itu hilang

darinya di akhirat nanti, tapi ia terus terlaknat selamanya. Namun

karena di akhirat nanti ia akan mendapatkan apa yang membuatnya

lupa akan laknat itu, dan dikagetkan dengan apa yang menimpanya,

maka seakan-akan ia tidak pernah mengalami apa yang dialaminya

sekarang ini.

'ofr-rJ6yO;yft{t'S6t (Iblis brerkata, 'Ya Tuhanht, beri

tangguhlah aku sampai hari mereka dtbangkitkan ). Ini kalimat

pemrulaan sebagaimana yang sebelumnya. Yakni: Berilah aku

tangguh dan janganlah Engkau segerakan aku hingga batas tertentu,

yaitu hingga hari mereka dibangkitkan. Maksudnya adalah Adam dan

anak keturunannya.

irrfit'u!rt$G (Allah berfirman,'sesungguhnya kamu

termasuk orang-orang yang diberi tangguh), yakni 'Cii;il| (orang-

orang yang diberi tangguh).

2jJ3f c;jl rj\y @ampai kepada hari yans telah

ditentulan walaunya (Hari Kiamat)), yang telah Allah tetapkan untuk

binasanya para makhluk, yaitr"r pada tiupan sangkakala yang terakhir.

Pendapat lain menyebutkan: pada tiupan yang pertama. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa iblis meminta penangguhan hingga hari

berbangkit agar tedepas dari kematian, karena bila ia diberi tangguh

hingga hari berbangkit, maka ia tidak akan mati sebelum hari
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berbangkit, dan ketika datangnya hari berbangkit ia pun tidak mati,

maka saat itulah ia selamat dari kematian. Lalu dijawab dengan apa

yang menggugurkan maksudnya, yaitu penangguhan itu hanya hingga

waktu yang telatr ditenhrkan waktunya, yaitu yang hanya diketahui

oleh Allah dan tidak diketatrui oleh selain-Nya.

Ketika si terlaknat itu mendengar penangguhan yang diberikan

Altah kepadanya hingga waktu tersebut, 'd'#fi'44 JU gotx

menjawab, 'Demi kchtasaan Engkau, aht akan menyesatkan mereka

semuanya). Ia bersumpatr dengan kelctrasaan Allatl, bahwa ia akan

menyesatkan manusia dengan menggambarkan keindahan syahwat

kepada mereka dan memastrkkan keraguan kepada mereka, sehingga

mereka semua menjadi sesat.

Kemudian, ketika ia mengetahui bahwa reka perdayanya tidak

akan mempan kecuali terhadap para pengikutrya dan golongannya

dari kalangan orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan, ia pun

mengecualikan orang yang tidak mampu ia sesatkan dan yang ia tidak

menemukan jalan untuk menyesatkannya. Ia pun berkata, Llb$y
6;31'&, (kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlas di antara

merela), yakni orang-orang yang Engkau pilih untuk menaati-Mu dan

engkau lindungi mereka dari syetan yang terkutuk. Penafsiran ayat-

ayat ini telatr dipaparkan di dalam surah Al IUr dan surah-suratr

lainnya.

Di sini iblis bersumpah dengan kel<uasaan Allah, sementara di

ayat lain ia bersumpah dengan mengucapkan, ,{.;lYl"Korena
Englrau telah menghuhtm saya tersesar." (Qs. Al A'raaf [7]: 16).

Tidak ada kontradiksi antara kedua strmpatr ini, karena cap sesat

baginya sebagai dampak dari kekuasaan Allah &.

Kalimat 3;fi'6fi5?183'6 (Altah berfirman, 'Maka yans benar

(adalah sumpah-Ku) dan lwtya kebettoran itulah yang lfukatakan.)

adalah kalimat permulaan seperti redaksi-redaksi sebelumnya. Jumhur

TAFSIR FATHUL QADIR 715



membacanya dengan me-nashab-kan arjr di kedua tempatnya karena

dianggap sebagai hal yang disumpahkan dengan membuang partikel

sumpalrnya sehingga menjadi manshub. Atau keduanya manshub

karena ighra', yakni: 'ri!il, W (laksanakanlah kebenaran), atau

keduanya sebagai mashdar yang menegaskan kandungan kalimat:

'r*:;il;X (Sesungguhnya Aht pasti aknn memenuhi neraka

Jahannam).

Ibnu 'Abbas, Mujatrid, Al A'masy, oAshim dan Hamzatt

membacanya dengan rafa' yang pertama dan nashab yarrg kedua

tiflti tF tl. Me-rafa'-kat yang pertama karena sebagai mubtada'

yang Htabar-tya diperkirakan, yalani: * AO (Maka yang benar

adalatr dari-Ku), atau: 6li;iti Grfuf.u yang benar adalah Aku), atau

Hubar-nya adalatr ".39i<t (Sesungguhnya Aht pasti akan memenuhi),

atau, bahwa ini adalah Htabar dari mubtada'yang dibuang. Adapun

manshub-nya yang kedua karena li'l yang disebutkan setelahnya,

yakni: 4t iil6'f; ta* Aku mengatakan yang benar). Al Farra' dan

Abu 'Ubaid membolehkan, bahwa manshub-nya itu karena bermakna:

'i4+ L*';\ d; lsungguh, Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam).

Namnn pendapat ini disangkal, karena apa yang setelah laam terputus

dari apa yang sebelumnya. Diriwayatkan dari Sibawaih dan AI Farra'

juga, bahwa maknanya: iJ# t qtl !i6 lrrlata yang benar, batrwa

pemenuhan neraka Jahamman).

Diriwayatkan dari Ibnu lAbbas dan Mujahid, bahwa keudanya

membaca dengan rafa'. Rafa'-rtya yang pertama karena alasan

sebagaimana yang tadi telah dikemukakan, dan rafa'-nya yang kedua

karena sebagai mubtada', sementara khabar-nya adalah kalimat yang

disebutkan setelatrnya, adapun' aid-nya dibuang.

Ibnu As-Sumaifi' dan Thalhah bin Musharrif membacanya

dengan khafadh pada keduanya(,}'J1ti',i#l$, dengan perkiraan kata

sumpalr. Al Farra'berkata, "sebagaimanaAllah S mengataka", i7rd''1

tlf lniscaya Aku melahrkan anu)." Namun Abu Al 'Abbas Tsa'lab
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menyalalrkannya, dan ia berkata, "Tidak boleh meng-khafadh dengan

huruf yang disembruryikan."

Kalimat 'iaiS;'l (Sesunggufutya Aht pasti apan memenuhi

neraka Jahannam) sebagai penimpal kata sumpah berdasarkan qira'ah

Jtrmhtrr, dan kalimat 35'6f6 (don hanya kcbenaran itulah yang

Ktlratakan) adalah mu' tar idahah antxa sumpatr dan penimpalnya.

Makna ,i4 (dengan ienis kamu), yakni dari jenismu kalangan

para syetan. {*64,;ft (don dengan orang'orang yang mengihtti

ksmu di antara merefta), yakni dari anak keturunan Adam. Yaitu

mereka mematuhimu ketika kamu mengajak mereka kepada

kesesatan. Kalimat fr!fr lkcsemtnnya) sebagai penegasan untuk yang

dirangkaikan dan yang dirangkaikan kepadanya. Yakni:sesungguhnya

Aku pasti akair memenuhinya dengan syetan-syetan dan para pengikut

mereka semuanya.

Kemudian Allah & me,merintahkan Rasul-Nya agar

memberitatrukan kepada mereka, bahwa yang beliau inginkan dengan

mengajak ke jalan Allah adalah sebagai pelaksanaan perintah-Nya,

bukan memaksudkan perhiasan dunia yurng bakal sirna. Allah

berfinrran, f:rr*KfiU:i (Katakanlah (hai Muhammad), 'Aht

tidak meminta upah sedikit pun kcpadamu atas dalcwahht). Dhamir

pada ,& kembali kepada penyarnpaian wahyu walaupun tidak

disebutkan sebelumnyq akan tetapi konotasi redaksinya menunjukkan

demikian. Ada juga yang berpendapat, bahwa itu kembali kepada

kalimat yang telah lalu, yaitu: efi.b 5,lt;{"Xi3"Mengapa Al

Qur'an itu diturunkan kepadarrya di antara kita? "(Qs. Shaad [38]: 8).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dlwmir ini kembali kepada Al

Qur'an. Pendapat lain menyebutkan, batrwa dhamir ini kembali

kepada ajakan kepada Alalh secara umum, sehingga mencakup Al

Qur'an dan wahyu lairurya serta perkataan Rasulutlah db.
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Maknanya: aku tidak meminta dari kalian upah yang kalian

serahkan kepadaku. 'tt#AlbdY6@o" bukantah aht termasuk orang-

orang yang mengada-adakan) sehingga aku mengatakan apa yang

tidak aku ketatrui, yaitu mengajak kaliaan kepada selain apa yang

diperintalrkan Allah kepadaku untuk menyerukanny u.' &t [rakni
dan'qiK4Jg adalah 6iiAr (mengada-ada).

'rt[i{!r$i et(Al Qtr'an ini tidak lain harryalah peringatan

bagi semesta alam), yakni: Al Qur'an ini, atau wahyu ini, atau apa

yang aku serukan kepada kalian ini tidak lain hanyalah peringatan dari

Allah & bagi jin dan manusia Al A'masy berkata" "(Yakni) Al
Q*t* ini tidak lain hanyalah wejangan bagi selurutr makhluk."

!fr; (Dan sesungguhrrya komu akan mengetahui) wahai

orang-orang kafir, ili (*ctenaran) berita Al Qur'an), yakni apa yang

diberitakanny4 yaitu seruan ke jalan Allah dan untuk mengesakan-

Nya, serta motivasi unhrk meraih surga dan menakuti dari neraka. i!
p (setelah beberapa wabu lagi). Qatadah, Az-7-a11aj dan Al Fara'
berkat4 *(Yakni) setelah mati." 'Il<rimah dan Ibnu 7-aid, berkat4
"(Yakni) Hari Kiamat." Al Kalbi berkata, "Orang yang masih hidup
maka akan mengetatrui itu ketika perkaranya tarnpak dan meninggi,
dan orang yang telah mati maka akan mengetatruinya setelah mati."
As-Suddi berkata, "Yaitu ketika perang Badar."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 'tlrj;{",L
(l@ti l(a mer e la b erb ant ah-b antahan), bahwa berbantatr-bantahan itu
adalah:'& 3'6 3y ((n gatl ah1 kc tika Tuhanrnu b e r/i r m an .. . dst). "

Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh di dalam Al 'Azhamah dan N
Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu 'IJmar, ia berkat4 *Allatr

menciptakan empat (makhluk) dengan tangan-Nya, yaihr: 'Arsy, surga

'Adn, qalarn (pena) dan Adam."

Ibnu Abi Ad-qunya di dalaur Sifat Al Jannah, Abu Asy-
Syaiktr di dalam Al 'Azlwmah dan Al Baihaqi di dalam Al Asma'wa
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Ash-Shifat meriwayatkan dari 'Abdullah bin A[ Harits, ia berkata,

"Rasulullatr.$ bersabda- i1rlt t 81 ,9,;1?51 'yJt ,gH r$J:fJ6'il;ie
9*;.,$+$ ;-r?i ,gH(Allah menciptakan tiga hat dengan tangan-Nya:

Allah menciptakan Adam dengan tangan'Nya, menuliskan Taurat

dengan tangan-Nya, dan metunami swga Firdaus dengan tangan-

Nyo)."'ut

Sa'id bin Manshur, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al

Mrurdzir meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman-Nyr, itl6:{6
llil g"f" yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kcbenaran

itulah yang Kukatakan), ia berkata "(Yakni) Akulah yang Maha

Benar, Aku mengatakan yang benar."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Ny a" ;: b &l{Aft :i. (Katakanlah (hai Muhammad),'Aht

tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dahwahht), ia berkat4

"(Yakni) 3*,1, u-;ti Cut f.rrrfah hai Muhammad) , ){;!Sidt g*u
tidak meminta kepadamu atas dakwahht), yakni atas apa yang aku

seru kalian kepadanya. FA(upah sedikit pun), yakni keduniaan."

Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari, Muslim dan yang

lainnya, dari Masruq, ia berkata, "Ketika seseorang berbicara di

masjid, lalu di antaranya ia mengatakan, g6:a{3t ,idiL
o3'Mol* tunggulah hari ketilco langrt memba+ta kabut yang nyata."

(Qs. Ad-Dukhaan [44]: 10), ia berkata, '(Yaitu) kabut yang terjadi

pada Hari Kiamat yang mengambil pendengaran dan penglihatan

orang-orang munafik dan mengambil orang-ofturg beriman seperti

kondisi selesma.' Lalu kami berdiri hingga kami masuk ke tempat

'Abdullah yang sedang di rumahny4 saat itu ia sedang bersandar, lalu

ia duduk tegak lalu berkata, 'Wahai orang-orang, siapa di antara

kalian yang mengetahui suatu ilnu maka hendaklah mengatakannyq

"t Dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam Al Asma' wa Ash-shifat Ql});
Disebutkan oleh Adz-Dzatrabi di dalam lI 'Uuw dan dish6[iH66a oleh Al Albani di
dalarn Al Mukhtashar (105). Hadits Ibnu 'Umar dengan lafaz,h: 2rel tql (empat hel).
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dan barangsiapa yang tidak mengetahui maka hendaklatr mengatakan,

pbl N (Allah lebih mengetatrui). Karena sesungguhnya di antara ilmu

adalah bilamana orang 'alim (yang memiliki ilmu) mengatakan untuk

sesuatu yang tidak diketatruinya"'lJlll'nli lAUan lebih mengetahui).

Allah Ta'alatelah berfirman kepada Rasul-Nya #, ;; :t, ,*'fblU :i
(#lb'6Yi lXatakanlah (hai Muhammad), 'Aiu tidak meminta

upah sedikit pun kepadamu atas dolcwahfu; dan bulranlah aht
termasuk orang-or ang yang mengada-adakan. )."

Al Bukhari meriwayatkan dari 'IJmax, ia berkata, "Kita
dilarang memberatkan diri dengan mengada-adakan sesuatu yang

sebenamya tidak ada." 
166

Ath-Thabarani, Al Hakim, dan Al Baihaqi meriwayatkan dari

Salman, ia berkata, "Rasulullah $ melarang kita memberatkan diri
dengan mengada-adakan (sesuatu yang tidakada) untuk 16orr, :1157

'6 Shahih, Al Bulfiari (7293).
t'1shahih, Al Hakim @t123); Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab (9600);

Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zm,a'id (81179) dan ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah para
perawi Ash-Shahih selain Muhammad bin Manshur Ath-Thausi, dia tsiqah.";
Disebutkan oleh Al Albani di dalam Shahih Al Jami' (971).
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SURAH GHAAFIR (AL MU'MIN)

Yaitu surah Al Mu'mirU dan disebut juga suratr Ath-Thuul. Ini

surah makkiyyah (diturunkan di Mekah) menunrt pendapat Al Hasan,

.Atha', 'Ikrimah dan Jabir. Al Hasan berkat4 "Kecuali ayat:iiiis

Aj *:2:a"n bertasbihlah serrya memuii Tuhanmu'" (ayat 55),

karena perintatr shalat diturunkan di Madinah." Ibnu 'Abbas dan

Qatadah mengatakan, "Kecuali dua ayat yang diturunkan di Madinah,

yaitn: itt *:; O'"J+4-651 
* 
1Yatu1 orang yang memperdebatkan

ayat-ryat Allah."(ayat35) dan ayat yang t"1e1ahnya."

surah ini terdiri dari 85 (delapan puluh tima) ayat. Ada juga

yang mengatakan 82 (delapan putuh dua) ayat. Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, *Surah Haamiim Al

Mu'min dittrunkan di Mekah." Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

seperti itu dari lbrru Az-Zubair. Ibnu Adh-Dharis, An-Nuhas dan Al

Baihaqi di dalam Ad-Dala'itmeriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia

berkata, *Al flautaattiizt [sgrah-suratr yang diawali dengan foaamiim)

yang tujuh diturunkan di MekaL." Ibnu Mardawaih dan Ad-Dailarni

meriwayatkan dari samurah bin Jundub, ia berkata, "Al flawaamiim

semuulya diturunkan di Mekatr."

Muharnmad binNastu dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Anas bin Malik, ia berkatao erfiku mendengar Rasulullah $ bersabd4

$Gi g4l,tt ;1lctr;fit upSi$ ,er1$t't tsr'gFtt dJr Cfi'etitr
e,Fu CC;ti',)i:Jt le n;;t1.,jlt dl,',1iidt;#.v e6\ 'J+s37i

,# li,ite u J:aitig (Sesunggttlurya Allah memberiku tuiuh
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luawaamiim sebagai pengganti Taurat, dan memberikan ar'raa'aat

hingga thawaasiin sebagai pengganti Injil, serta memberiht apa yang

di antara tha'waasiin dan hov,aamiim sebagai pengganti Zabur, dan

mengutamakanht dengan hawaa'wiim dan al mufaslahal yang tidak

pernah dibaca oleh seorang nabi pun sebelumht)."r68

Abu 'Ubaid di dalam Fadha'il-rtya meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas, ia berkata, "segala sesuatu ada intinya, dan inti Al Qur'an
adalatr haamiim.* Abu 'Ubaid, Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Al Mundzir, Al
Hakim dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab meriwayakan dari Ibnu

Mas'ud, ia berkata" "Al flau,aamiim adalah suteranya Al Qur'an."
Abu 'Ubaid, Mutrammad bin Nashr dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan darinya, ia berkata, *Jika aku sampai pada keluarga

fuaamiim maka aku telah sampai pada taman-taman halus yang aku

kaguni."

Abu Asy-Syaikh, Abu Nu'aim dan Ad-Dailami meriwayatkan

dari Anas, ia berkata, "Rasulullah # bersabda []Jin iE,;'Oiat 6t
flawaamiim adalah suteranya Al Qur'an).-r6e

Al Baihaqi di dalarn Asy-Syu'ab merrwayatkan dari Khalil bin

Murrah, bahwa Rasulullatr $ bersabda, ,Ui 16' +V{JS ,A eVSt
.rr;jr rli :.y-';u,frl i{fu ,i* V,E31g# b ?\,b t4 W f ',SLsrj
JFS d ly!-35 :i (Al flowaamiim ada njuh, dan pintu-pintu neralca

ada tujuh, setiap haamiim datang dan berdiri di depan setiap pintu

dari pintu-pintu tersebut sambil mengatakan, 'Ya Allah, ianganlah
Engkau masukkan dari pintu ini orang yang berimon kepadaht dan

membacaht )."0

'6'Dha'y disebutkan oleh Al Albani di dalam Dha'if Al Jamr'(1556).
r@Maudhu', disebutkan oleh Syaikfi kami Al Albani di dalam Dha'if Al Jami'

Q799'), dan ia menyebutkaa," Moudlnt' (buatan; palsu)."
tToDha'i7 Al Baihaqi di dalam AsySya'ab (2479) dan dr-dha'if-l<an oleh Al

Albani.
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Abu'Ubaid,IbnuSa'd,MubammadbinNashr,Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy.-Syu'ab meriwayatkan dari

Abu Hruairatr, ia berkata, *Rasulullah $ bersabda, UHt f 1? U
;F gi| :i3 ,Q,r;3-,r W'a;; ,6U-|F ?#t l lPt #l>'dl
-AA- & Vgr'ry ,s{i- (Bmangsirya membaca fuaamiim al tnu'rnin

hingga: ,Hanya trepada-Nyalah kcmbali (semua makltluk).' (ayat 1-3)

dan ayat hrsi di pagi lari, maka ia akan diiaga oleh lceduanya ,

hingsa sore hari, dan barangsiapayang membaca keduanya di sore

hari, malra ia akan diiaga oleh keduanya hingga pagi hori)'*r7r

*sirttu
,ry' $'ai ;v @ # tS 41'u g$ft j,$@ F
6 €F Mi Af;^ fiy'ry{ ir1:( a; v6 *9 r, ;4i

# a #" ilififiV,Ke$i J $it A;o \ra-

$ 31 &: Krbs b, +Wt &3 W a.-"L1

&"ifri*t+Wq)b*r6'€uiofr1-94,
ftl Wcir1y 4i 3g ;i; art{') @ vw l's

(i3#,6i;#-fryr$3fil'blfi65( jd\+4
, 6,'LL, 3 L ir G5 lEr; -u,ir-6ii3i 4'"{$.:}i

tltDha,jf Al Baihaqi di dalam A$,-SW'ab Ql4U) dan dr-dha'if-V,an oleh Al
Albani.
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<+{, i% fi ;11- +u4,s1 6 $"+qi i4;
@)-Y;l');;f\$

,,Haa MiiruDiturunhan Kitab ini (Al Qur'an) datiAllah Yang

Maha Perkasa lagi Maha MengetahuirYang mengampuni dosa dan

menerima taubat lagi keras hukwnan-Nya; Yang mcmpunyai

karunio Tiada Tuhan (yang berhah disembah) selain Dia Hanya

kepada-Nyalahkembali(semuamahliluk).Tidakadayang

memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang'orang yang

kaftr. Karena itu ianganlah botnk-baliknya mcrcka dengan bebas

dari suatu kota ke kota yang lain numperdayahan hamuSebelum

mcreka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah

mereka telah mendnstakan (rasul) dan tiap-tiap umat telah

merencanakan makar terhadnp tosul mereka untuk menawannya

dan mereka membantah dengan (alasan) yang bathil untuk

melenyapkan kebenarun denganyang bathil itry karena ituAku

adzab mereku Maka betapa (pedihnya) adzab-KuDan dertkianlah

telah posti berlaku ketetapan adzab Tuhanmu terhadap orang-orang

kalir, karena sesungguhnya nureka adalah penghuni

nerak*(Malaikat-mtlaikat) yang memikul'Arsy dan malaikat yang

berada di sekilitingnya bertosbih memuii Tuhannya dan mereka

berfunan kepada-Nya serta numintakan arnpun bagi orang-orang

yang beriman (seraya nungucapkan)r'Ya Tuhan kami' tahmat dan

ilmu Engkau metiputi segala sesuatu, nuka berilah anpunan

kepada orang4rrung yang bertaubat dan mengihutiialan Engkau
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dan peliharalah ruereka dari siksaan neraka yang bernyala-

nyala.Ya Tahan kami, dan nosukkanlah mereka ke dalam surga

'Adn yang telah Engkau janjifun hepada mereka dan orang-orang

shalih di antara bapak-bapak nurekt, dan isteri-isteri mereka, dan

keturunan tnereka semuo. Sesanggrrtnya Enghaulah yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijahsana,,Dan pelihatalah mereka dari
(balosan) kejahatan Dan orung-orang yang Enghau pelihara dari
(pembalasan) hejahatan poda had ita naha seswtgguhnya telah

Engkau anugerahhan ruhrrrot hcpodanya dan itulah kemenangan

yang besv'.' (Qs. Ghufir [a0l: 1-9)

Firman-Nyr, ? (Haa Miin). Jumhrn membacanya dengan

fathah pada haa'se,cara penuh. Hamzah dan Al Kisa'i membacanya

dengan imalah murni. Abu 'Amr me,mbacanya dengan imalah tidak

mnmi. Jumhur membacanya: i+l!6l,Ll dengan suhn pada miim

seperti huruf-huruf terpisatr laionya Az-Zl.frn membacanya dengan

dlwmmah [6p*ti] karena dianggap sebagai khabor dai mubtada'

yang disembunyikan, atau sebagai mubtada' yang Hnbar'nya adalatr

kalimat setelahnya. 'Isa bin 'Umar Ats-Tsaqafi membacanya dengan

fathah [op+li] karena dianggap marchub olehfi'l yang diperkirakan,

atau karena dianggap sebagai harakat bitto', bukan harakat i'rab.lbnu
Abi Isha' dan Abi As-sikmak membacanya dengan kasrah karena

bertemunya dua suhtn [grtl6-[, atau diperkirakan sebagai sumpatr.

Jumhur membacanya dengan me-walaal-lran foaa' dengan miim

lf*gl, sedangkan Abu Ja'far membacanya secara terpotong lfr L!6}.

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai maknanya. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa itu adalah salah satu nama Allah.

Pendapat lain menyebutkaq bahwa itu adalah salah satu nama Al

Qrn'an. Adh-Dhahhak dan Al Kisa'i berkata, bahwa maknanya: fal
(memuhrskan), dan mereka menjarlikennya bermakna |i, yakni:

ditetapkan dan terjadi. Pendapat lain menyebutkan, batrwa makannya:
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b, A ir, yakni telatr dekat pertolongan Allah bagi para wali-Nya dan

pembalasannya terhadap musuh-musuh-Nya. Semua ini pemaknaan

yang dipaksakan sehinggatidak harus diiluti dan tidak perlu dijadikan

sandaran. Yang benar, batrwa pembukaan surah ini dan suratr-surah

lainnya adalah ayat-ayat mutaryabih yang ilmu tentang maknanya

disembunyikan oleh Allah, sebagaimana yang telah kami kemukakan

pada permulaan suratr Al Baqarah.

*€Sbi (oi**"kan Kitab ini (At Qur'an)), im khabar

untnk ,i- denSan perkiraan bahwa f- adalah mubtada', atau sebagai

Hmbar dari mubtada' yang disembunyikan, atau sebagai mubtada'

yang Htabarqtya: #ir$t $lA @*i Allah Yang Maha Perkasa

lagi Maha Mengetahur). Ar-Razi berkata, "Yang dimaksud dengan

J'-5 ,aA"n iyUi, (yang diturunkan). Maknanya: bahwa Al Qur'an
diturunkan dari sisi Allah, tidak ada pendustaan terhadapnya." l;ii
adalatr btiit +J6jr (Yane Matra Mengalahkan lagi Maha

Mentrndulil<an), A;lladalah yang banyak ilmu tentang makhluk-Nya

sertatentang segala apa yang mereka katakan dan mereka perbuat.

vW *$ ;,ilt +St $,-at ;6 (Yang mensompuni dosa dan

menerima taubat lasr kcras huhman-Nya). Al Farra' berkata,

"Menjadikannya seperti na'r untuk h,ata ma'rifoh padahal ini kata

nalcirah." Alasan pendapat ini, bahwa idhafah-nya secara lafazfu tapi

bisa menjadikan idhafah-nya secara mal<rrq sebagaimana yang

dikatakan oleh Sibawaitr, bahwa setiap yary idhafah-nya tidak mumi

,rrui* bisa dijadikan mumi dan menyifati kata-kata ma'rifoh (definitif)

dengannya, kecuali sifat musyabbahah. Adapun orang-orang Kufah,

mereka tidak mengecualikan apa pun, bahwa menjadikan sifat

musyabbahaft seperti ismul fa'il dalam dalam bolehnya dijadikan

idhafah murni. Demikian ini karena tidak memaksudkan masa yang

khusus, maka di sini mereka membolehkan 1rr1 sebagai idhafoh

mumi. Bedasarkan pendapat Sibawaih" harus ditalorilkan sebagai

3i3 Gang keras).
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Az-Z,ajiaj berkata "Ketiga sifat ini posisinya ffiafadh sebagai

badal." Diriwayatakan juga darinya, bahwa ia me'lretapk<at ;6 dan

*St puauposisi khafadhsebagai sifa! sementara 4;1 sebagu badal.

Maknanya: Yang mengarnpuni dosa Wa wali-Nya dan

menerima taubat mereka, serta keras hukgmanNya bagi musuh-

mustrh-Nyu. ;jl adalah'moshdo yang bermakna l4$r ltauUat), dari

W - fu# -+& -q6. Pendapat lain menyebrilkan, bahwa ini bentuk

jamak darilg. pendapat lain menyebgtkan, bahwa maknanya: Yang

mengampnni dosa bagi yang mengatakanz laa ilaaln illallah (tidak

ada Tuhan selain Allatt), menerima taubat dari sy'rilq dan keras siksa-

Nya bagi yang tidak mengesakan-Nya

Fimran-Nyu, ):fl(,s2 (Yang mempwtyoi knm@ bisa sebagai

sifat, karena bentuknya rma'rifah, dan bisa jgga sebaga1 badal. Asal

makna )Pl ^a"tan 
'Jlziisgilii)l (pe,nganugerahkan nikmat dan

karunia), yalrri: yang menganugerabkan nikmat dan karunia kepada

para harnba-Nya. Mujahid berkat4 "(Yakni) tiJgdltrqs) (yang

memiliki kekayaan dan kelapangan). contohnya dengan pengertian

ini: {15'&W!16*ro, bmangsiapa di ontma kamu (orang

merdelca) yang ttdak cuhry perbelaniaanya." (Qs. An-Nisaa' l4l:25),
yakni kekayaanlkecukupan dan kelapangan."

'Il<rimah berkata, "S;fi(4 yakni 'olrgi (y?og memitiki

derma; kemurahan; pemberian)." Al Jauhari b€*nt4 "ifi'adalan lair
(derma; pemberian). Dikatakan * ifu--irl apabila memberikan

pemberian kepadanya." Muhainmad bin Ka'b berkat4 ")#te;yakni
S!zl8lr,,t) (yang memiliki kanrnia)." Al Mawardi b€rkat4 '?erbedaan

*tu.u lait a* Ltlziilt, bahwa gir aa"un pemaafan dari dosa,

sedangkan 'SlelEJt adalah pemberian kebaikan tanpa iurus ada hak."

' Kemudian Allah S menyebutkan apa yaog menunjukkan

keesaan-Nya, dan bafuwa Dialah yang bertak diserrbah (diibadahi).

Allah berfirman, 7-41AL?{161Y (rioda Tutan (vang berhak
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disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kcmbali (semua

malhluk)), bukan kepada selain-Nya, dan itu nanti di hari akhir.

Setelah Allah menyebutkan bahwa Al Qur'an adalatr

Kitabullah yang diturunkan-Nya untuk menunjuki manusia dalam

menjalan agama, selanjutnya Allah menyebutkan perihal orang yang

mendebatnya dengan maksud melenyapkanya. Allah berfirman, li
lijK'"-iiJ1$lssl;A3{L(Tidakadayangrnemperdebattantentans
ayat-ayat Allah, kccuali orang-orang yang kafir), yakni: tidak ada

yang membantah dalam menolak ayat-ayatAllah dan mendustakannya

kecuali orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah pendegbatan yang

bathil, dan itu dimaksudkan untuk melenyapkan kebenaran,

sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Ny4 '".fi3*9"
''li$ lb|r}-.;!lE li'L'+"tetapi orang-orang yang trafir

membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat

melenyapkanyanghaq." (Qs.Al Kahfi [18]: 56).

Adapun berdebat untuk mencari kejelasan tentang kebenaran

dan untuk menghilangkan kesamaran serta mencari mana yang rajih
dan mana yarLg marjuh, mana yang muhkam dan mana yang

mutasyabih, dan untuk menangkal apa-ap yang dijadikan sandaran

oleh orang-orang bathil dari mutasyabihat Al, Qur'an, serta untuk

mengembalikan mereka dengan debat itu kepada yang lurus, maka

semua ini termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah yang

dilakukan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allatr.

Karena itulah Allalt mengambil sumpah atas orang-orang yang diberi

Al Kitab, Allah berfirman, ,.r.4Ei+5 #ilij,jtji {4rt fiits
fr** {3'Drn (ingatlah), tutil@ Altah mengambil janji dari orang-

orang yang telah diberi kitob (yaitu): 'HendaHah kamu meneranglcan

isi kitab itu kepada manusio, dan jangan .kamu
menyembunyikannya'." (Qs.Aali 'Irnraan [3]: 187), dan berfirm*, 3!.

64n ;gr eqg',-fii, ,+iU dtti3 el1?i egiUS#iii
5i4i '#: '6f ii{S- "sesungguhnya orang-orang yang
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menyembunyiftan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-

lreterangan (yang jelas) dan petuniuk, setelah Kami menerangkannya

lrcpada manusia di dalam Al Kitab, mereka itu dilabtati Allah dan

dilalmati (pula) oleh semua (makhluk) yang dopat melalmati." (Qs' Al

Baqaratr [2]: 1 59), dan juga berfirman, ,i it v( 4)i fi f]+* S;

'"/t {g*Dan janganlah kamu berdebat d"ngon Ahli Kitab, melainkan

dengan cara yang paling baik." (Qs. Al 'Ankabuut l29l: aO.

,-r{JtA & A:;-* Q(oena itu iangantah botak-batibtva

mereka dengan bebas dari suatu kota kc kota yang lain

memperdayaftan tramu). Setelah Allah f mencap lcufur bagi orang-

orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, selanjutnya Allatt

melarang Rasul-Nya $ terpedaya oleh sesuatu pun dari kemewatran

duniawi mereka. Allah mengatakan, "Karena itu janganlah karnu

terpedaya oleh apa yrrng mereka lakukan yang berupa perniagaan dari

kota ke kota dan keuntungan yang mereka peroleh serta harta yang

mereka kumpulkan. Karena mereka sebentar lagi akan disiksa, dan

bila mereka meminta penangguhan maka mereka tidak diberi

tangguh." Az-Zajjaj berkata "(Yakni) janganlah kamu terpedaya oleh

keselamatan mereka setelah mereka kufur, karena kesudatran mereka

adalah kebinasaan."

Jumhur membacanya: 3#-i'6, dengan tanpa idgham,

sementara Zaid bin 'Ali dan 'Utaid bin 'Umar membacanya dengan

idgham.

Kemudian Allah menerangkan perihal umat-umat sebelum

mereka, dan batrwa mereka itu menempuh cara umat-umat itu dalam

pendustaan. Allah berfirman, @i'U+fitS &3 # i::U
(Sebelum mereka, ftaum Nuh dan golongan-golongan yang bersehttu

sesudah mereka telah mendwtakon (rasu|). Dhamir paAa @1
kembali kepada &3 (kaum Nuh), yalrni: dan golongan-golongan

bersekutu telah mendustakan para rasul setelah Nub" seperti kanm

'Aad dan Tsamud.
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tty44fr,$s1tKr (dm tiap-tiap umat tetah

merencanaknn makar terhadap rasul merelm untuk menawannya),

yakni masing-masing dari umat-umat yang mendustakan rasul mereka

itu telah merencanakan makar terhadap rasul yang diutus kepada

mereka untuk menawannya agar bisa membungkamnyq lalu

menahannya dan menyilsanya semau mereka. Qatadah dan As-Suddi

berkata, "(Yakni) untuk membunuhnya." Terkad*g lili bermakna

3*i;i (pembinasaan), seperti firnan-Nya: i,rUL rtsl&3frX
i$'lremudtan Afu adzab mereka, malw (ihattah) bagaimana

besarnya kebencian-Ku (kepoda mereka irzl." (Qs. Al Haii pzl: aQ.

Dan orang Arab juga biasa menyebut tawqnan dengan seb"u" lr,li.
A*lb\,N\tj'g (dan mereka membantah dengan

(alasan) yang bathil untuk melenyapkan kcbenaran dengan yang

bathil itu), yakfi membantah rasul mereka dengan perkataan yang

bathil untuk melenyapkan kebenaran. Contohnya dengan pengertian

ini: Je|\gi, yaitu tempat licin yang menggelincirkan kaki.

Kebathilan juga disebut j2tS karena menggelincir sehingga tidak

stabil. Yahya bin Salarn berkata, "Mereka menentang para nabi

dengan kesyirikan untuk menghilangkan keimanan."

vQitll#"ifri (karena itu Ahr adzab mereka. Maka

betapa (pedihnya) adzab-Ku), yakni: karena itu Aku adza;b orang-

orang yang membantah dengan alasan yang bathil itu, maka betapa

pedihnya adzab yang Aku trmpakan kepada mereka itu. Dibuangnya

yaa' mutakallim pada latazh-,.,lletyakni asalnya ,n$t karena telah

dicukupi oleh kasrah, baik dalam qira'atr washal maupun waqaf,

karena ini merupakan akhiran ayat.

V7{'u-ifr& 43 Utr;i:4KS (Dan demikiantah tetah

pasti berlaht ketetapan adzab Tuhanmu terhadap orang-orang fofir),
yatari: p6d, tetap dan lazim. Dikatakan lt{, * apabita sesuatu itu

lazim dan tetap. Maknanya: dan sebagaimana telah pastinya ketetapan

adza;b atas umat-umat yang mendustakan rasul-rasul merekq maka hal
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itu juga telah pasti atas orang-orang yang kafir kepada-Nya dan

membantatr dengan alasan yang bathil serta bersekutu untuk

melawanmu.

Katimat )61 44 idil 6*r* sesungguhnya mereka adalah

penghuni nerala) sebagai alasan, yakni: karena alasan bahwa mereka

ihr berhak menjadi penghuni neraka Al Alfifasy berkate "Yakni i'ij1
(karena sesungguhnya mereka), atau fi5,! 6rtt*" sesunggutrnya

mereka)." Bisa juga berada pada posisi rafa' sebagai badal dai ry'
Jumhur membacanya: !^f, dalam bentuk kata tunggal.

Sementara Nafi' dan Ibnu 'Amir membacanya: b$, dalam bentuk

katajamak

Kemudian Allah menyebutkan pedhal malaikat pemikul 'Arsy
dan yang berada di sekitarnya. Allah Uerfrman, fr;;l 6;i1'bj;-e5(
((Malaikat-malailat) yang memihi 'Arry don malaikat yang berado

di sekililingnya). Masuhuli"i ti-llf mubtada'dm klnbar-nya: 'ofi!-

ii3)2, (bertasbih memuii Ttthorrya). Redaksi kalimat ini adalah

kalimat permulaan sebagai penglipur lara bagi Rasulullah # yang

menerangkan bahwa jenis malaikat ini yang berada di tingkat

tertinggi, mema{ukan tasbih mereka kepada Allah dan keimanan

kepada-Nya dengan permohonan ampun bagi orang-orang yang

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta membenarkannya.

Yang dimaksud_ dengan fr;gl (malaikat yang berada di

sekeliling 'Arsy) adalatr para malaikat yang mengelilinginya sambil

bertahlil dan bertakbir. Kalimat ini berada pada posisi rafa' karena di-

'athly*, kepada 3irt'oj405i lltttatottat-malaitrat) yang memihtl

'Arsy), dan inilah pendapat yang benar. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa bisa juga berada pada posisinaslwb karena di-'athf-kankepada
(iSt. Y enaapat pertarrra lebih tepat

Maknanya: bahwa para malaikat yong memikul 'Arsy, dan

demikian juga para malaikat yang berada di sekliling 'Arsy
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mensucikan Allah sambil memuji-Nya atas nikmat-nikmat-Nya, dan

mereka beriman kepada Allah serta memohonkan ampunan kepada

Allah bagi para hamba-Nya yang beriman kepada-Nya

Kemudian Allah E menyebutkan bagaiman permohonan

ampun mereka untuk orang-orang yang beriman. Allah prm berfirnran

menceritakan tentang perkataan mereka, i4 ,6; JL A;rg3
6i3 ga Tuhan kami, rahmot don ilmu Engkau meliputi segala

sesuatu), ini dengan perkiraan adanya perkataan, yakni: qtttl&-
(Mereka berkata, "Ya Tuhan kami...') atau: ii3.Jg *3 4: ,t*6
u'b;l#t (sanrbil , "Ya Tuhan kami, rahmat dan itmu

Engkau meliputi segala sesuattr.'). Manshub-rrya V.V--9'2,G) karena

sebagai tamyiz yang meng gafiiy,at fo'il Asalnya: &i A3;g) 4i
,tss 'JI (rahmat dan ihnu-Mu meliputi segala sesuatu).

1A;WS'66'"-{$-EE (maka berilah ampunon lepada

orang-orang yang bertaubat dan mengihtti jalan Engkau), yakni

orang-orang yang melakukan taubat dari dosa-dosa dan mengikuti
jalan Allatr, yaitu agama Islam. U+:;fS 64; 

(dan peliharalah mereka

dari silrsaan neraka yang 'bernyali-nyala), yakni: + i4ibi,tt
(peliharalah mereka dari itu).

gft ,*;i)+'StV: (Ya Tuhan kami, dan masukkanlah

merela lre dalam,surga 'Adn). Kalimat ;iir:$ (dan masutrkonlah

merelra) di-'athf-kan kepada tr; @an peliharalah mereka).

Diselinginya dengan kalimat senran untuk maksud manyangatkan

pengulangan. Ofi,i!* (surga 'Adn) disifati dengan sifat, batrwa

snrga ir" gh rli t ""f tetah Engkau janjikon trepada mereka)

untuk memperolehnya, 4S;t b,trti$a;A'{+ ;i (dan

orang-orang shalih ti antara bapak-bapak merelca, dan isteri-isteri

merelra, dan keturunan mereka semua). Yakni: Dan masukkanjuga

oftmg-orang shalih. Yang dimaskud dengan keshalihan di sini adalatr

beriman kepada Allah dan mengarnalkan apa-apa yang disyari'atkan

Allah. Karena itu, barangsiapa melakukan rtu, maka telah layak masuk
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surga. Bisa juga '& i3 @"n orang-orang shalih) di-'athf-kan

kepada dhamir yan[terdapat padakalimat i#t;t (Engkau ianiikan
kepada mereka), yakni: Engkau janjikan kepada orang-orang yang

shalih.

Yang lebih tepat adalah meng-'athf-kanrrya kepada dhamir

yang pertama, yaitu yang terdapat pada kalimat ;ii+t'\j (dan

masulrkanlah merelca)..Al Farra' dan Az-zayaj berkat4 "Manshub-

nya di kedla tempat ini, jil66 mau anda bisa meng-'athJzy*tu

kepada dhamiryang terdapat pada kalimat ;ii+a$ (dan masuklcanlah

mereka), dan bila mau anda juga boleh meng-'athf-y* ta kepada

dhamir yang terdapat pada kalimat #St (Engkau ianiikan kepada

mereka)."

Jumhgr membacanya dengan fatluh pada laam pada lafaztt

'# Sedangkan Ibuu Abi 'Ablah me,mbacanya dengan dhammah

ie,rtt Jnmhrn membacany a: ;y,9$5 (don keturunan mereka), dalam

bentuk jamak. Sedangkan 'Isa bin 'IJmar membacanya dalarn bentuk

kata tungg"tti*{isil.

lS;St ,rJ\ 61&y{ses"nssrnnya Engkaulah vang Maha

Perlrasa tagi Maha Bijaksana), yalani Yang Maha Mengalahkan lagi

banyak kehebatan.

gli$i,fgi (Dan peliharalah mereka dari (balasan)

trejahatan), yakni dari siksaan-siksaan" atau t7t?r5t;rp (balasan

kejahatan), dengan perkiraan adanya mudluf yang dibuang. Qatadah

berkata, "Yakni: dan peliharalah mereka dari adzab yang bisa

menimpa mereka."

)'[qll$i 6 63 (Dan orong-orang yang Engkau pelihara

dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu), yakni pada Hari Kiamat.

i6ilt @aka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat

kep adany a). Dikatakan L$ - * -'06i, yakri iJtl; lmemelihaaranya).

Makna iA;ifii (maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan
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rahmat kcpadarya), yalari Engkau menyayanginyadari adzab-Mu dan

memasuldcannya ke dalam surga-Mu.

Kata penuqi* <+it (dan itulah) menunjuklcan kepadd hat
yang telah disbutkan, yaitu memasukkan mereka ke dalam surga dan
pemeliharaan mereka dari adzab. Kata ini sebagai mubtads' dan
khabar-nya adalatr: ,-EJl!);;Il'$ ltcmen*g*, yang besar), yakni
keberunturgan yang tidak ada lagi kebenrrtungan yang seperti itu, dan

keselamatan yang tidak disamai oleh keselamatan lairurya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Umamalr" ia berkata,

" /(Haa Miim) adatah salah satu nama Allah."

Diriwayatkan oleh'Abdurrazzaq di dalam Al Mushannaf, Abu
'Ubaid, Ibnu Sa'd, Ibnu Abi Syaibafr, Abu Daud, At-Timlidzi, Al
Hakim dan ia menshahihkannya, serta Ibnu Mardawaih, dari Al
Muhtib bin Abu Shafrah, ia berkat4 *Telah menceritakan kepadaku
omng yang mendengalNabi $ bersabda pada malam Khandaq, 'eJ'ot
3#X-1 e ,t-rl# ei$X gito kalian dianugerahi malam ini, maka
ucaplcanlah, 'Hao miim. Mereka tidak akan ditolong.')."r72

Ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i, Al Hakim dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkan dari Al Bara' bin 'Azib, bahwa Rasulullah $ bersabda,

bq :)-'l n- ,ii:e # ,fiLb8W &t(Sesungguhnya tratian atran

menghadapi musuh kalian, maka hendaWah semboyan kalian adalah:
Haa miim. Merelca tidak akan ditolong).r13

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di dalam l/
Asma' wa Ash-Shifat meiwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Ny U,$)l A; (Yang mempunyai karunia),ia berkata, "(Yakni)
yang mempunyai kelapangan dan kekayaan."

'nshahih, At-Timidzi (1682); Abu Daud (2897);
A lbani mengatak an, " S h ahih."

'oshahih, Al Hakim efiO7) dan disebutkan oleh
dalm Shahih Al Jami' (2308).

Al Haldm Qll07) dan Al

syaikh kami Al Albani di
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Ath-Thabarani di dalam Al Ausath dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu'Umar mengenai firman-Nyu $'fii;ie (Yang

mengampuni dosa), ia berkat4 "Mengampuni dosa bagi yang

mengucapkan, 'laa ilaalu iltallaah.' gpt+S; (dan menerima

taubat), dari yang mengucapkan, 'laa ilaoha illallaah.' V6*$
(lagi kcras hulatman-Nya) t€rhadap yang tidak mengucapkan, 'laa

ilaaha illallaah.' )y'Jlto', (YgnS mempwryai krunia), yalcni: Yang

mempwryai kekayaan. i {1I1Y (Tiada Tuton (yang berhak

disembah) selain Dla). Orang-orang kafir Quraisy tidak mengesakan-

Nya, maka Allah mengesakan Diri-Nya 7$l$y{norryo kcpada'

Nyaloh lrcmbali (semua ralrtluk)), yakni kembalinya orang yang

mengucapkan,''laa ilaaha illalloah,' lalu Allah memaul*annya ke

surg4 dan kembalinya orang yang tidak mengrrcapkan, 'laa ilaaha

illallaah,' lalu Allatr memasukkannya ke neraka"

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

'Nabi g bersabda, jt t2t$r+ lrra 4 lSesmgghnya berbantah-

bantahan mengenai Al Qtr'on adolah kchtftrot)."

'Abd bin Humaid dan Abu Daud meriwaytakan dariny4 ia
berkata, "Rasulullah # bersaMa, "i ltp ,S;V (Berbantah-

bantahan mengenai Al Qtn'an adatah kchtftron)."r74

'6ii'3L

(gl 5;jK4{-:!jJy<fi'sy;L-X1,
,W 6 eA J1PI .-$\6i;:(, {;iifS{;;,-t"
W 4, *fi. oLi yfu {r, tifr ts} 61,&,33j @

Ki;,ii;x5;"G_7:;'d\ro i,
-$1j6

'l1shahih, Abu Daud (a603); Al llakim em, dan dishahihkan oleh
Albani di dalam ShahihAl Jan '(66t7).
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-+#6{yi:r;clvz;3ii
is qt Sli 6r@ ariKs;S 5;'u.lix <,#?

@ e>6r i (5Jrf-.*Qb'ri-& !& "$ 
" dt,* a,;{'

,6t >gi ;" tfiiafif #i* i# fi :y i*{"W iA
U'A A\A'|E S ?'d"'.- q,f Y rrA,#i,@
v,*{*U:JJdi e.fr,it ;Lt,;t(itj& @ ydj
aii Ys #.!i'{Ffr @ ee{i r; b
',";--1 .*i' t'r?$ C-$lS ;i.j1,#-^15 j:!_uili

@ it$i AA';"';ii ('L'- r;e
"Sesungguhnya orang-orang yang haJir diserukan kepada mcreka

(pada lfari Kiamat), 'Sesungguhnya kebencian Allah (hepadamu)

lebih besar daripada kebencionmu kepada dirimu sendiri karena
kamu diseru untuk beriman tapi kamu katin'Mereka menjawab,'Ya

Tuhan ham+ Engkau telah mcmatikan kami dua hali dan telah

menghidupkan kami dua kali (pala),lalu kami mcngakui dosa-dosa

kami Maka adakah suotujalan (bagi kami) untuk keluar (dari
neraka)?'Yang demikian itu adalah karena kamu kaJir apabila

AAah saja disembah. Dan kamu percaya apabila Allah
diperse k utukan. Maka p utusan (s ekarang ini) odalah pada Allah

Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.Dia-lah yang numperlihatkan
kepadamu tanda-tanda (kekaosaan)-Nya dan menurunkan rezeki

dari langil Dan tiadalah nundapat pelajaran kecuali otangerang

F srt; 4$; &j651';@ +Fi,gi a,&6
';itl trL';16
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yang kembali (kepadaAllah).Maka sembahlah Allah dengan

mcmurnikan ibadah kepada-Nya, nushipun orang-orang haJir fidak

runyukai(nya). (Dfulah) Yang Maha Tinggi deraiat-Nya, Yang

,rr,empunpi'Arsy, Yang mengatus libtil dengan (membawa)

perintah-Nya hepada siapa yang dihehendahi-Nya di ontara hamba-

hamba-Nya, supaya dia memperingalhan Qnanusia) tentang hari

pertemuan Qlari Kiama),(yaitu) hari (ketiha) mereka keluar (dari

kubur), tiada sesualu pun dari keadaan meteka yang tersembunyi

bagi Allah. (Lalu Allah berlirman)r'Kepunyaan siapahah keraiaan

pada hari ki?' Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha

Mengalahkan.Pada hari ini tiop-tiapiiwa diberi balasan dengan apa

yang diusahakannyu Tidah adayang dirugikan pada hari inl
Sesungguhnya Allah anot cepat hisabnya-Berilah mereka

peringatan dengan hariyang dekot (Ilari Kiamat,yaitu) ketika hati

(nunyesak) sampai di keronghongan dengan rnenahan kesedihan.

Orang-orang yang zhalintidah natryunyai teman setia seorang

pun dan tidak (pufu) nenEunyai seorung pemberi syafa'at yang

diterima syafa' atnyaDia mengetahui (pandangan) mata yang

khianat dan apayang disembunyikan oleh hatlDan Allah

mcnghukum dengqn keadilan Dan ses embahan's es emb ahan y ang

mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan suatu

apa pun. Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi

Maha Melihat." (Qs. Ghaafir [40]: 10-20)

Setelah Allah S menyebutkan perihal para penghuni nerakq

bahwa telah pasti bagi mereka ketetapan adzr;b dan bahwa mereka

adalah para penghuni neraka, selanjutnya Allah menyebutkan keadaan

mereka setelah masuk neraka. Allah berfirman, W6'5fLy
<r;tq (Sesungguhnya orang-orang yang lafir diserukan kepada

merelra (pada Hari Kiamat)). N Wahidi berkata, "Para mufassir

mengatakan, bafiwa ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan

TAFSIR FATHUL QADIR 737



-I

mereka, meihat buku catatan mereka dan dimasukkan ke neraka serta

membenci diri mereka sendiri karena buruknya perbuatan mereka,

diserulah mereka oleh penyeru ketika mereka menyaksikan adz,ab

Allah, tifrLi3 (Sesungguhnya kebencian Attah) kepadamu di dunia

ketika kamu diseru kepada keimanan namun kamu malah l<afu, Ki
?A:6# e Qebih besar daripada kcbencianmu kcpada

dirimu sendiri) pada hari ini."

Al Alrlrfasy berkata, "Laam pada kalimat {ral uaAun Uu

ibtida' yang ditempatkan setelatr <t;t9-(diserukan kepada mereka),

karena maknanya, i4 itL(dikatakan kepada mereka), karena seruan

adalah perkataan."

Al Kalbi berkata, "Masing-masing orang dari para penghuni

neraka mengatakan kepada dirioyq 'Aku membencimtl wahai diriku.'
Lalu para malaikat mengatakan kepada mereka ketika mereka telah

berada di neraka, 'Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu sewaktu

di dunia lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri pada

hari ini'."

Al Hasan berkata, "Mereka diberi bulu-buku catatan amal

mereka. Lalu ketika mereka melihat keburukan-keburukan mereka,

maka mereka pun membenci diri merekq lalu diserukanlatr kepada

mereka: 'sesungguhnya kebencian Allah kepadamu sewaktu di dunia

+!)i( Jy<Fi syltrarena kamu diseru untuk beriman) adalah lebih

besar daripada kebencianmu kepada di'rimu ketika kamu menyaksikan

neraka."

Zharf p"a" 6fi syltcarena karnu diseru) maruhub karena

kalimat yang diperkirakan yang diQrang dan ditunjukkan oleh apa

yang telatr disebutkan, yakni: S,lll t 35 W ftebencianmu ketika

kamu diseru). Pendapat lain menyebutkan, bahwa manshub-nya

karena katimat yang diperkirakan, yaitu: r53it lingaUah). Pendapat

lain menyebutkan, batrwa manshub-tya itu karena i.i,'ir ftebencian)
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yang telah disebutkan. &.liiir adalah kemarahailftebencian yang

sangat.

Kemudian Allah $ mengabarkan tentang apa yang mereka

katakan di neraka. Allah berfirman, &fri (:#t tfii 6Tir ljl
(Mereka menjawab, 'Ya Tuhon kami, Engkau telah mematikan kami

dua kali dan tetah menghidupkan kami &n kali (pulo)). Kedua latazh

{fi ai kedua tempatnya adalah -sbagai 
na't dari -mashdor 

yang

iib,ruog, yalari: ,F ,prg,;y risS;$ ,;$t ;pv1 rilil @ngkau telatr

mernatikan kami dengan dua kematian dan telah menghidupkan kami

dengan dua kehidupan). Yang dimaksud dengan dua kematian, bahwa

dulunya mereka adalah setetes air mani yang tidak hidup ketika berada

di dalam tulang punggung bapak-bapak mereka, kemudian mereka

dimatikan setelah menjadi makhluk hidup di dunia. Dan yang

dimaksud dengan dua kehidupan adalah bahwa Allah menghidupkan

mereka dengan kehidupan pertama sewaktu di dunia, kemudian

menghidupkan mereka kembali saat hari ber-bangki1. Ayat ini seperti

n *t-Nva '#- F 'W-"i ?+V (91 
t'u'"padahat

lrnmu tadinya mati, lalu Altah menghidupkan katnu, kemudian kamu

dimatilran dan dihidupkan-Nya kembali." (Qs. Al Baqarah [2]:28)'

Pendapat lain menyebutkan, bafiwa ma]<na aya ini: batrwa

mereka dimatikan di dunia ketika habisnya masia hidupnya mereka,

kemuilian Allah menghidupkan mereka di dalam kubur untuk

menjawab pertanyaan, kemudian dimatikan [agi, kemudian Allatt

menghidupkan mereka kembali di akhirat. Alasan pendapat ini, batrwa

kematian adalatr diambilnya kehidupan, sedangkan air mani tidak ada

kehidupan padanya. sedangkan alasan pendapat yang pertama, bahwa

kematian bisa juga sebagai sebutan untuk sesuatu yang asalnya

memang tidak pernah hidup. Sejumlatr ulama salaf berpendapat

dengan pendapat yang pertama.

Ibnu Zaid berkata "Yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa Allatt

menciptakan mereka di dalam punggung Adam, lalu mengeluarkan
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mereka dan menghidupkan mereka serta nrengambil sumpah atas

mereka, kemudian mematikan mereka, lalu menghidupkan mereka di
dunia kemudian mematikan mereka."

Kemudian Allah $ menyebutkan pengakuan mereka setelah

mereka berada di neraka tentang apa yang mereka dustakan sewaktu

di dunia. Allah berfirman menceritakan perkataan mereka, 6j;:(l
U'J\Qalu kami mengahi dosa-dosa kami) terdatrulu sewaktu kami

di dunia, yaitu mendustakan rasul-rasul serta mempersekuhrkan Allah
dan tidak mengesakan-Nya. Mereka mengakui itu, namun sudatr tidak
berguna lagi pengakuan ltu, dao mereka menyesal, namun sudah tidak
berguna l4gi penyesalan itu.

Pengakuan ini mereka jadikan sebagai pendahuluan untuk

ucapan mereka, ,W 6 @A ,fiy{i' (Maka adatcah suatu jalan
(bagi lrami) untuk tnlua, @df neratrn) ?), yakni: )$t 'U 6 Oi ,)l;y
,$:.;n$fur Jt g fr.ti (adakah jalan suatu jalan bagi (arni untuk

keluar dari neraka hu" i"ta" bagi kami unhrk kembali ke dunia). Ini
seperti perkataan mereka yang diceritakan Allah: 6;i JyS
,W*Adakah kiranya jalan untuk kembali (re dunia)?." (Qs. Asy-
-t -)

Syuuraa pzJ: 44), dan ucapan mereka: W S3'lii+fr"maka
lrembalilranlah kami (lce dunia), kami aknn mengerjakan amal shalih."
(Qs. As-sajdatr [32]: 12), sefiaucapan mereka: ?j(i{!;'Ktraruya kamt

dikembaliknn (ke dunia)." (Qs.Al An'aam [6]:27).

Kemudian Allah $ menjawab perkataan mereka ini dengan

firman-Ny a"',3i4 l,'Et$fr e! tiydit'$J:s (yang demikian itu
adalah lrarena kamu kafir apabila Allah saja disembah),yakai: adzab

yang kalian alami itu adalah disebabkan karena apabila Allah saja

yang disembah di dunia tanpa selian-Nya, maka kamu kufu terhadap-

Nya dan enggan mengesakan-Ny^. 4",$_O$ (Dan apabila Allah
dipersehttulcan) dengan selain-Nya yang berupa berhala-berhala dan

sebagainya, 'tit;i' Qramu percaya) dengan persekutuan itu dan

mengikuti orang yang menyenrkannya Di sini Allah menerangkan
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kepada mereka sebab tidak dipelruhinya harapan mereka untuk keluar

dari neraka, yaitu karena mereka meninggalkan I taahidullah (tidak

mengesakan Allah) dan mempersekutukanNya dengan selain-Nya

dalam ibadah yang dimotori oleh doa.

Lata^ 1Kl;i Ut uO" pada posl.si rafa'lcarena sebagai khabar

dai mubtada'yang dibuang, yakni: ;3;13;'li @erkaranya demikian),

atau sebagu mubtada'yang l:habar-nyadibuang, yakni: +frit i43
v*Jt U.\ *l el q+j, Oang demikian itu adalatr adz^b yang kalian

alami diakibatkan oleh sebab itu). Pada redaksi ini terdapat kalimat

yang dibuang, perkiraannya: lalu mereka pun dijawab, bahwa tidak

ada jalan untuk kembali, dan demikian itu karenaadalatr karena dulu

kamu kafir apabila Allatr saja disembah... dst.

8'&6 (Matra putusan (sekorang ini) adatah pada Allah)

semata, tanpa ada peran serta selain-Nya. Dialah yang memberi

keputusa bagi kalian untuk kekal di neraka dan tidak pematr bisa

kelaur darinya. Dan Dialah ;;)igang Maha Tinggi) daripada adanya

sesuatu yang menyerupai pudu Or"rNya atau sifat-sifat-Nya. 4-$t
(lagi Maha Besar) yang lebih besar daripada memiliki tandingan,

isteri, anak ataupun sekutu.

-A;{--;-rsi1\'}(Dia-lahyangmemperlihatkankepadamu
tanda-tanda (kehtasaan)-Nya), yakni tanda-tanda keesaan-Nya dan

bukti-bukti kekuasaan-Ny u. 6+ JAi'f F gil; (dan menurunlan

rezeki dari langit), yakni hujan, karena hujan merupakan sebab rezeki.

Allah & memadukan antara memperlihatkan tanda-tanda dan

menurunkan rezeki, karena memperlihatkan tanda-tanda merupakan

pondasi semua agama, sementara reznki merupakan penopang tubuh.

Inilah bukti-bukti pada ciptaan yang Allatr & jadikan di langit dan

bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya.

Jumhur membacany 
", 

5jj, dengan tasydid. Sedangkan Ibnu

Katsir dan'Abu'Amr membacanya s@ara takhfrftlfit.
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1,;1%:t;Yj loan tiadatah mendapat pelajaran
lcccuali orang-orang yang kembali (kepada Altah)), yakni: tidaklatr
mendapat pelajaran dari tanda-tanda besar itu lalu menjadikannya
bukti tatrhid fteesaan Allah) serta pembenaran janji dan ancaman-
Nya, kecuali orang-orang yang kembali, yakni kembali kepada
ketaatan kepada Allah karena manfaat yang diperoleh dari
memperhatikan tanda-tanda kekuasean Allah.

Kemudian, setelah Allatr $ mengemukakan bukti-bukti tauhid,
selanjutrya Allatl memerintabkan para hamba-Nya agar menyembatr-
Nya dan memurnikan ibadah kepada-Nya. Allah berfirman, .;if V':lt'Uli'i <4e# (Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah
lcepada-Nya), yakni: karena perkaranya adalah sebagaimana yang
telatr disebutkan, maka sembatrlah Allah saja dengan memurnikan
ibadah_ kepada-Nya yang telah Allatr perintahkan kepada katian. 13
1t:i{Jif (meskipun orang-orang kafir tidak menytkai) rtq maka

janganlah kalian memperdulikan ketidak sukaan merek4 biarkan
mereka mati dengan kekesalan, dan biarkan mereka binasa dengan
penyesalan

6rIAi?) ((Diatah) yang Maha Tinggi derajat-Nya).
Marfu'-nya 9$3li'*;karena sebagai Hrabar lainnya dari mubtada'
terdalrulu, yakni: .gji:. r€-;-,sjji'; (Dia-tah yang memperlihatlcan
kepadamu tanda-tanda (kekaosaan)-Nya), dan Dialatr yang Maha
Tinggi derajat-Nya. Demikian j\ga ;;:rt-A V*S mempunyai ,Arsy)

sebagai khabar kel1s].Bisa juga ,>irli$ sebagai mubtada'dan
klnbar-nya ,ifi-iS. Bisa juga keduai-ya adalatr khabar dari
mubtada' yang dibuang, dan U3 sebagai sifat musyabbihoh.
Malaranya: Yang Maha Tinggi sifat-sifat-Nya" atau meninggikan
derajat para malaikat-Nya" yakni: tangga-tangga mereka, atau
meninggikan derajat para nabi-Nya da para wali-Nya di surga. Al
Katbi dan sa'id bin Jubair berkata "yakni meninggikan langit yang

742 TAFSIR FATHUL QADIR



tujuh." Berdasarkan pengertian-pelrertian ini, maka fof bermakna grb

(yang meninggikan; mengangkat).

Makna ,i;:rti (Yang memptnyai 'Arsy) adalah pemitiknya,

penciptanya dan pengat[nya. Dan ini mengindikasikan ketinggian-

Nya dan keagrrngan kekuasaan-Nya. Maka Dzatyangdemikian adalah

yang berhak diibadahi dan harus memurnikan ibadah kepada-Nya.

Kalimat .rll, di r* (Yang menguhts Jibril dengan

(membawa) perintah-Ny$ berada pada posisi rafa' karena sebagai

l:habo lainnya dari. mubtada' terdahulu, atau mubtada' yang

diperkirakan. Maknanyd: bahwa Allah memberika watlyu e'f$-i{"
.92(a (kcpada siapa yang dikehendoki-Nya di antara hamba-lumba-

Nya).$/atryu disebut i)i, kmeoa manusia dihiduppkan dengan roh

dari kematian kekufiran, sebagaimana hidupnya tubutl dengan roh.

Katimat firrran-Nya: -tJA (dengan (membmta) perintah-

Nya) tetkait dengan ;{i, aar- b ffi ibtida' al ghayah (menunjukkan

permulaan dari suatu tapal batas). Bisa juga terkait dengan kalimat

yang dibnang karena dianggap sebagai haal Setetangan kondisi) dari

i!)i. tyat ini seperti firman Allah Ta'ala: il(i$t$:lq&
V;t'Om demikianlah Kami wahyutran kepadamu watryu (Al Qur'an)
ingm prrintah Kami." (Qs, Asy-syutuaa p2!: 52).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa iili *, adalah Jibril,

sebagaimana pada firman-Ny q 4 &@ fu$flii *ti*aia dibm,a

turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad)."

(Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 193-194), firman-Nya, u.,;3,Lii Ad,
,frq;'Ruhul Qudus (Jibril) rnenurunknn Al Qur'an itu dari

Tuhanmu dengan benar." (Qs. An-Nabl [16]: 102) dan firman-Nya,

-92Uo-UMi16i9'tnp*to siapa yang dikchendaki'Nya di antora

hamba-hamba-Nya." Yaitu paxa nabi. Makna .rll, (dengan

(membau,a) perintah-Nya) yakni dengan ketetapan-Nya.
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O.frr(i- SA @uprya dia memper:ingatkan (manusia) tentang
hari pertemuan (Hari Kiamat)). Jumhur membacany", 3So dalam
bentuk bina' lil fa'il, darme-nashob-l<axL li.. Fa'il-nyaadarah Allatr
$, atau Rasul, ata'u *!1$ Giapa yang dikehendaki-Nya), dan yang
diperingatinya dibuang, perkiraannya: rilitr 6i qtllat j;$ (supaya dia
mernperingatkan tentang adzab pada hari pertemuan). ubay dan
sejumlah lairurya juga membacanya demikian, hanya saja dengan me-
rafa'-lr,ani.lri karena dianggap wbagatfaiil secara kiasan. Ibnu 'Abbas,
Al Hasan dan Ibnu As-Sumaifi' membacanya: i#. (supaya kamu
memperingatkan), dengan taa'bertitik dua di atas karena fa'il-nya
adalah dhamir muWratlwb, yaitu Rasul, atat dhamir yarrrg kembali
kepada $Si xul" lafazh ini bisa dianggap muannats. Al yarnani

membacanya: iJu!. (supaya diberi peringatan), dalam bentuk bina' til
maful, danme-rafa'-k* iI- karena niyabah.

. Makna O!,fi#- (hori pertemtnn (Hari Kiama)) adalah hari
bertemunya penghuni langit dan p€nghuni bumi di padang mahsyar.
Demikian yang dikatakan oleh Qatadah. sementara Abu Al 'Aliyah
dan Muqatil mengatakan, bahwa itu adalah hari bertemunya para
penyembah dengan sssernsehan-sesembahan. pendapat lain
menyebutkan, bahwa itu adalatr hari bertemunya orang-orang yang
zhalim dengan orang-orang yang dizhalimi. pendapat lain
menyebutkan, bahwa ifu Saat bertemunya orang-orang yang pertama
dan yang terakhir. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalatr hari
pembalasan amal dan orang-orang yang beramal.

Firman-Nyu, Wi6_ (yaitu) hari (tretika) mereka lceluar
(dari tatbur)) sebagai Oaaai ffi .if1ti(j. @ari pertemuan). Ibnu
'Athiyyalr berkata, "Kalimat im manshub karena kalimat i\& i;41
(tiada sesuatu pun yang tersembwtyi bagi Attah).'pendapat lain
menyebutkan, bahwa maruhub-nya itu karena disembunyikannya Jil
(ingatlah). Pendapat yang pertama lebih tepat. Mal<rra idd{. aaaUn
keluar dari kubur mereka dalam keadaan tidak tertutup sesuatu pun.
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Kalimat ?dri4+i{e tiL-{ $ioda sesuatu pun dari keadaan

merelra yang tersemburuyi bagi Allah) adalah kalimat permulaan yang

menerangkan keluarnya mereka Bisa juga'kalimat ini berada pada

posisi nastwb sebagai haal dart dlamir 6#., Bisa juga sebagai

frhabo kedna dalir mubtada'. Yakni: tiada sesuahr pun dari keadaan

mereka maupun perbuatan-perbu4tan yang telah mereka lakukan di

duniayang tersembrmyi bagr Altah.

Kalrmat li$ tUJt #. G,alu Atlah berfirman),'Keotunvaan

siapakah kerajaan poda tari ini? ) adalah kalimat perrrulaan sebagai

jawaban atas pertanyaan yrng diperkirakan, seakan-akan dikatakan:

Lalu apa yang dikatakan ketika keluanryapara makhluk pada hari itu?

Lalu dikatakan: Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Para

mufassir mengatakan, bahwa ketika binasanya semua makhluk yang

ada di langit dan di bumi, maka Allah & berfirman,:i$ tUJii 4
(Kepwryaan siapakah kerajaan pada hari ini?), yakni Hari Kiartat.

Narrun tidak seorang pun yang menjawab-Nya, maka Dia menjawab

sendiri, yaitu firman-Nya- )Qil)rii;\(Kepurryaan Allah Yang Maha

Esa lagi Maha Mengalahkan). Al Hasan berkata, "Yang bertanya itu

adalalr Allah Ta'ala, dan Dia juga yang menjawab ketika tidak ada

seorang pun yang menjawab-Nya lalu Dia menjawab Diri-Nya

sendiri."

Pendapat lain menyebutkan, batrwa Allah memerintahkan

seorang penyeru untuk menyenrkan itrr lalu para makhluk di padang

mahsyar, baik yang mulxnin maupun yang kafir menjawab, y.}i;ry

2Qzil lKtprrryoon Altah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan)-

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang menjawab penyeru

dengan jawaban ini adalatr para penghruri surgq tidak termasuk para

penghuni neraka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini cerita tentang

apa y4ng diucapkan oleh lisan saat itu karena telah terputusnya klaim

orang-orang bathil, sebagaimana yang disebutkan di dalam finqan

Aualr ra'ato, qfifi@ -r)lii(,ibiilf i@ q.$liiu,ia,'trt'

745TAFSIR FATHUL QADIR



ft ii:5'i1')Wdfirrahukah kamu apakah hari pembalasan
itu? selrali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (yaitu)
hari (kctilra) seseoran{ tidak berdaya sedikit pun untuk menolong
orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kchtasaan Allah.'
(Qs.Al Infithaar l82l: 17-19).

_ Frrman-Nya, 
^l 

6L7A'SE'{i, :C'.-q,fifrr.,.4 ;ltgq$ (Pada hari ini tu)-tiop it*o diberi bolif" dengan apa
yang d-usahakannya. Tidak ada yang dirugitran pada hari ini.
sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya), ini termasuk kelanjutan
redaksi jawaban tadi, dengan anggapan batrwa yang menjawab tadi
adalah Allah $. Adapun berdasarkan pendapat yang mengatakan
bahwa yang menjawab ini adalah para hanrba semuanya atau
sebagaian mereka, maka kalimat ini adalah kalimat pemrulaan yang
menerangkan apa yang dikatakan Allah $ setelatr jawaban mereka.
Yakni: Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang
diusahakannya (ditalarkannya), yang baik mauprm yang bunrk. Tidak
ada kezhaliman terhadap seoftmg pun dari mereka pada hari ini
dengan mengurangi dari patralanya ataupun dengan menambahi
siksanya. V$trin 5t (Sesungguhrrya Ailah amat cepat
hisabnya), yakni sangat cepat perhitungan-Nya, karena Allah &
memerlukan berfikir dalam hal itu seperti halnya yang selian-Ny4
karena ilmu Allatr meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu
pun yang luput dari-Nya walaupun sebesar atom.

Kemudian Allah & memerintatrkan Rasul-Nya agar
memperingatkan para hamba-Nya. Allah berfirman, (ilj-&
t+$\Beriun mereka peringatan dengan hari yang dekat),yalari Hari
Kiamat. Disebut demikian karena telatr dekat. Dikatakan -'oxi 3l
6I-3;U- arrinya cr.r-i 1tulan itu dekat). Contohnya ungkapan An-
Nabighah:

rt'irk; 6,9, Ji $ s.g',it *,,pA, *J
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"WaHu berangkat sudah dekat, namun para pengendara kami

kctilra para pengendara kami tergelincir, maka seakan-akan telah

berlalu."

Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, i3;*ii$J"raon
dekat terjadinya Hari KiamaL" (Qs. An-Najm [53]: 57), yak'm: 9Ap
bglr (telah dekat terjadinya kiamat). Pendapat lain menyebutkan,

balrwa '$$l& adalah hari datangnya kematian. Pendapat yang

pertama lebih tepat. Az-7-anai berkat4 "Disebut illf Urena ia'A.,f
(dekat), walaupun manusia menganggapnya masih jauh, karena setiap

yang akan terjadi adalah dekat."

'L*${JTVJJ'{J +fiJl ;L (yaitu) kctitca hati (merryesak)

sampai di lrerongkongan dengan menalwn kcsedihan). Demikian ini

karena terlepas dari tempatrya ketika tojadinya ketalutan yang

sangat, hingga sampai di kerongkongan. Seperti firman-Nya: ,;fi
'g14t313. gil"dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan)'

(Qs.Al AL4ab [33]: l0).

',**{ (dengan menahan tresedihon), yakni dalarn keadaan

berduka dan diliputi kesedihan. Az-Zayaj berkata, "Maknanya: ketika

hati manusia sampai kerongkongan dalam keadaan sedihnya mereka."

Qataddr berkata" "Hati mereka sampai di kerongkongan karena

ketakutan. Jadi tidak keluar rurmun tidak juga kembali ke tempatnya

semula." Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini pemberitahuan

puncaknya ketakutan, adapun dingkapkan dengan lafazh '+;i{adalah
berdasarkan anggapan bahwa mereka itu memiliki hati, karena

makannya: ketika hati manusia sampai kerongkongan mereka.

Sehingga ini adalah haal Qceterangan kondisi) mereka. Pendapat lain

menyebutkan, batrwa ini haal fteterangan kondisi) hati, dan

pengguuan kata jamak untuk twat darnya seperti .lafazh y"ng

berakal, karena disandarkan kepadanya apa yang disandarkan kepada

yang berakal, sehingga jamaknya juga demikian.
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Kemudian Allah & menerangkan, bahwa tidak ada seorang

pun yang dapat memberi manfaat bagi orang-orang kafir pada hari itu.

Allah berfirman, * * lal/gfU-Y (Orang-orang yang zhalim tidak
mempunyai teman setia seorang pun), yakni kerabat yang dapat

memberi manfaat, &e{; (dan tidak (pula) mempunyai seorang
pemberi syafa'at yang diterima V&'aWa) untuk mereka. Posisi

'C9-^*iarrkarenasebagaisifatuntuk6ytf r*terisyafa'at).

Kemudian Allah $ menyebutkan sifat caktrpan ilmu-Nya
terhadap seggla sesuahr walaupun sangat tersembunyi. Allatr-
berfirman, i€fi'4L'&- <O* mengetahui (pandangan) mota yang
Hianat), yaitu mencuri penglihatan kepada yang tidak halal dilihat.
Kalimat ini sebagai khabu lainnya untuk {"; 65i'; (Dialah yang
memperlihotkan kcpadamu). Al Muanij berkat4 "Di sini ada kalimat
yang didahulukan dan dibelakangkan penyebutannya, yakni:'r#\l'&
'zgal @ia mengetatrui (pandangan) mata yang lfiianat).' Qatadah
berkata, "Memfokuskan pada sesuatu yang tidak disukai Allah.'Adh-
Dhahhak berkata, "Yaitu seseorang, 'Aku tidak lihat,'
padahal ia melihat, dan 'Aku lihat,' padatral ia tidak melihat." Su&an
berkata, "Yaifu pandangan setelah pandangan." Pemaknaan yang

pertama lebih tepat, demikian juga yang dikatakan oleh Mujatrid.

3ielir;;iV31don apa yang disembunyikan oleh hati) yang
berupa bisikan-bisikan hati, dan kemaksiatan-kemaksiatan terhadap

Allah ditutupi.

Z-ii .?.1712 ln ,r, , , , , ,*u,,*- i,tl lOan Atlah menghuhtm dengan lreadilan),lalu
masing-masing dihukum sesuai dengan haknya, yang baik maupun

yangburuk'

-*jr,a,'bli;'U-lJ (Dan sesembahan-sesembahan yang
merela sembah selain Allah), yakni yang mereka sembah selain

Allah. ,&{t#-{ <tu* dapat menghuhtm dengan suatu apa pun),
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karena sesembahan-sesembahan itu tidak mengetahui sesuatu pun dan

tidak dapat melakukan apa pun.

Jumhur membacanya: tli, (merelca sembah), dengan yaa'

bertitik dua di bawah, yalari orang-orang zhalim. Qira'atr ini dipilih

oleh Abu 'Ubaid dan Abu Hatim. Sementara Nafi', Syaibah dan

Hisyaur membacanya dengan faa'bertitik dua di atas dalam bentuk

lrhithab untuk mereka lltt :6 (kamu sembatr)1.

i-Aig ?;ef\ (Sesungguhnva Altah Dia-tah Yang

Moha Mendeigar lagi Maln Melihat), maka tidak ada pendengaran

maupurl penglihatan yang luput dari-Nya.

Diriwayatkan oleh Al Firyabi, 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir,

Ibnu At Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia
menshatrihkannya, dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nyu ,#i6
i6i(#6 (Englcau telah mematikan lcami dua kali dan tetah

menghidupkan kami dua kali (pula)), ia berkata, "Yd!u seperti yang

terdapat di dalam surah Al Baqaratr, '&I; -n 
?$E(91't3rZ:t'#-'$'radahal kamu tadinya mati, talu' Altah menghiduptran

lrnmu, lremudian ksmu dimatikan dan dihiduplmn-Nya kembali." (Qs.

Al Baqaratr l2l:28). Mereka dulunyamati di dalam tulang sulbi bapak

mereka, kemudian Allah mengeluarkan mereka, kemudian mematikan

mereka, kemudian menghidupkan mereka kembali setelah kematian

itu."

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan

dari Ibnu 'Abbas mengenai ayat ini, ia berkata, "Dulu kalian adalatt

tanah sebelum kalian diciptakan, inilah kondisi mati. Kemudian Allatt

menghidupkankalian lalu menciptakan kalian, inilah kondisi hidup'

Kemudian Allah mematikan kalian, lalu kalian kembali ke kubur,

inilah kondisi kematian lainnya. Kemudian Allatr membangkitkan

kalian pada Hari KiamaL inilah kondisi hidup. Jadi itu adalalt

kematian dan dua kehidupan, seperti firman-Nyr. it\6ilg:3,36
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?$'6g1t"U)"Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal
lamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu." (Qs. Al Baqarah

l2l:28).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, 053i,i(5- (hari pertemuan), ia berkata, "(Yaloi) Hari
Kiarnat dimana Adam bertemu hingga keturunan terakhirnya."

Ia meriwayatkan darinya juga mengenai firman-Nyr, Oi6i#-
(hari pertemuon), ia berkata, "(Yaloi) {;li i3+ (Hari KiamaQ. Dan

hal-hal serupa ini yang merupakan sebutan-sebutan hari Hari Kiamat.

Allah menyatakan besarnya hal itu dan memperingatkan para hamba-

Nya akan hal itu.'

Diriwayatkan oleh 'AMullah bin Ahmad di dalam fua'id Az-
Zuhd,Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia menshatrihkannyq serta Abu
Nu'aim di dalam Al flilyah, dari Ibnu 'Abbas juga, ia berkata" "Ada
penyeru yang berseru ketika akan terjadinya kiama! 'Wahai manusia,

akan tiba kiamat kepada kalian.' Maka terdengarlah oleh semua yang

hidup dan yang telah mati. Lalu Allah turun ke langit dunia dan

berfirman, :@ *.1i6'rE Afi, $('Kepunyaan siapalmh kcrajaan
pada hari ini?' Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha
Mengalahkan)." Ibnu Abi Ad-Dunya di dalarn Al Ba'fs dan Ad-
Dailami juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Sa'id, dari Nabi $.

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Allatr mengumpulkan para makhluk pada Hari Kiamat di sahr dataran

yang berupa bumi nan putih seakan-akan batangan perak, dimana di
sana Allah tidak pernah dimaksiati. Lalu yang pertama kali dikatakan
adalah berserunya penyeru: yr#|{@ rWt nE A';A A$ Adalatr berserunya penyery: .f ufiifl Q) 2l{;JT *)t b{fi A$ r;J-gvli'e;'A 4W ilg ., 

"J.';;'- q ,f '((Latu 
Atiah

ber/irman), 'Kepurqtaan siapakah kcrajaan paaa hari ini?'
Kepunyaan Allah Yang Malw Esa lagi Malw Mengalahkan Pada hari
ini .tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan qpa yang diusalwkannya.
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Tidok ada yang dirugilcan pada h.ori ini. Sesungguhnya Allah amat

cepat hisabnya). Maka perselisihan yang pertama kali (dihakimi)

dimulai dengan perkara darah."

Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-

Nyq 3tl.ltl riPW i$'{y'F- (Dia mensetahui (pandangan)

matayang khianat dan apayang disembuyikan oleh hat), ia berkata

"CYaitu) seorang lelaki di antara banyak orang, lalu seorang wanita

melewati mereka, lalu lelaki itu menrurjukkan kepada mereka batrwa

ia mentrndukkan pandangannya dari wanita itu, namun ketika orang-

orang lengah ia mencuri pandang kepada wanita'itu, dan bila mereka

melihat(nya) maka ia menundukkan pandangannya dari wanita itu.

Dan sesunggutrnya Allah mengetafuui dari hatinya, battwa ia ingin

melihat aurat wanita itu."

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani di dalam Al Ausath, Abu

Nu'aim di dalam Al Hilyah dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab

meriwayatkan darinya mengenai ayat ini, ia berkata, *(Yaitu) apabila

melihat kepadanya (wanita itu), apakah ia hendak berkhianat atau

tidak. ,3-Llidi63 @an apa yang disemburtyikan oleh hati), yakni

bila mampu menundtrkkannya apakah akan menzinainya ataukah

tidak. Maukah kalian aku beritahukan yang berikutnyu ,F\r#-';tli
(Dan Allah menghuhtm dengan keadilan), yalcri Maha Kuasa untuk

membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan

dengan keburukan."

Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Sa'd, ia berkata, "Ketika hari pelmklukan Mekab, Nabi menjamin

keamanan orang-orang kecuali empat orang lelaki dan dua orang

perempuan,dan beliau bersaMa, lj(i ,u,\ drtt i*V3 ItV #iVllt
(Bunuhlah mereka walaupun lcalian mendapati mereka tengah

bergantungan di tirai Ka'bah), termasuk di antaranya'Abdullah bin

Sa'd bin Abu Sarh, lalu ia bersembunyi di tempat 'Utsman bin 'Affan.
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Maka beliau mengangkat kepalanya lalu memandanginya tiga kali,

semuanya itu menandakan penotakan bai'atnya. Kemudian beliau

menoleh kepada para satrabatnya lalu berkata, (*V:{P.t ;*1Uf $t

tili:3 # ;f .{f; Uig ;l') ifr t:Ji uJ1 ptaorun di antara katian

seseorang bijaksana yang berdiri menghampiri orang ini hingga

lcettlra ia melihatht menahan tanganht dari pembai'atannya lalu

membunuhnya?), mereka menjawab, 'Kami tidak tahu, watrai

Rasulullah, mengapa engkau tidak mengisyaratkan kepada kami

dengan matamu?' Beliau bersabda, ;*$ fs,e U 3& tit t * ,r#-'t 'it
(Sesungguhrrya tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliH mata

yang Hrianat)."r7s

o2l3g'u-51 
16'o( JS i;9,; d'.ii Ariy;- {:5 *

fr ,irt,6Ji 
a g6(r'rj e'fi ft \j,g W

sF eg 4i\Ar @ +riu fird $)'o(()'wiL
@ r; 6j( b7 Li, fry-T,t i:iTw $t,ia
<;Ft f I @ -# *wS Wp, d-,j a6 nS

F\ rf 'J;dt GD 4\L4 W \3w agi3ii;
"rl itc, UFJ$,i;,\fir; 6jj;6 W UG 6 * b
-,aiii -Lj:+J'6i ,#yJY66J13Qr'

'11shahih, Abu Daud (a359); An-Nasa'i (7ll}5) dan keduanya dishahihkan
oleh Al Albani.
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o #- fi 5 4"-".'rj3*i e6 6f45 W 6; j$
,f g r>:5 qr,L i +y-*;l g; @ lLfrIi ei^ii

4t;U'{-t'L-JuS egr,efit<;St
s|rti!;Jfuor )5 ojltsl its,)

4 o$|$ ;r r[;V b 4 oti:# o:

'i: tit <;; J fi- 6 i3r'btrJfi6J5rtids"lk<rij
;-oyt'#,t4\{*.J;x- *,",$ ;r ritsl,r4 4 oytl'3q1; * 4\ {,

€ t.zlo)-l-rP

i3,r5{1,t't,r* iflldri:ir (<: ;aW aK i3ri;
us uj c J yiKJ c ir;; JGU {4 bL fi ,-rkU G,#;-

,6iWJ$+;
"Dan apakah mereka tidak mengadahan perjabnan di muka bumi,

lalu memperhatikan betapa kesudahan orangerang yang sebelum

mereka? Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada

mereka dan (ebih banyak) bekos-bekos mseka di muka bumr,

maka Allah nungadzab mereka disebabhan dosa-dosa mereha Dan
mereka tidak mempunyai seorang pelindung pun dafi adzab

Allah.Yang demikian itu adalah karenatelah datang kepada mereka

rasul-rasul mereka dengan membowa buldi-bukti yang nyata lalu
mereka kafr; makaAllah mcngadzab mereka SesungguhnyaDia

Maha Kuat lagi Maha Keras hukuman-NyoDan sesungguhnya

telah Kami utns Musa dengan ruembawa ayat-ayat Kami dan

keterangan yang nyatarkepada Fir'aun, Haman dan Qarun; maka

mcreka berkata, 'Qa) adalah seotang ahli sihh yang
pendustu'Maka tatkala Musa datang leepada mereka rumbawa
kebenaran dari sisi Kami mereha berhotar'Bunuhlah anak-anok
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orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarhanlah

hidup wanita-wanita mereku'Dan tipu daya orangqrang kaJit itu

tidak lain hanyalah sia-sia (belaha).Dan berhata Fir'aun (kepada

pembesar-pembesarnya) r' Biarkanlah aku membunuh Musa dan

hendaklah ia mcmohon kepada Tuhonnya, karena sesungguhnya

ahu khawath ia akan menuhar agarru-agantamu atau menimbulkan

kerusahan di muka buml'Dan Musa berkata, 'Sesungguhnya aku

berlindung hepada Tahanhu dan Tuhanmu dari setiap orang yang

menyombongkon diriyang fidak beriman kepada hari

berhisab.'Dan seorang laki-lthiyang befiman di antara pengihut-

pengihut Fir'aun yang nenyenbwryikan hnannya berkata, 'Apakah

kamu akan membunuh seorang laki-laki karena ia menyatahan,

'Tuhanku ialah Allah,'padahol dio telah datang kepadamu dengan

rnembawa keterangan-keterangan dafi Tuhanmu? Daniika ia

seorang pendusta maha diatah yang rnenanggung (dosa) dustanya

itu; dan jiha ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana)

yang diancamkannya kepadantu ahan tmenimpamu' Sesungguhnya

Allah tidak menuniaki orangerang yang mclampaui batas lagi

pendusta (Mus a berkata),' Hai kaumkq untukmulah kerai aan pada

hari ini dengan berkuasa di muka bwni Siapakah yang akan

menolong kita dari adzab AAahiika adzab itu menimpa kita!'
Fir' aun berkata,'Aku tidak mengemukahan kepadamu, melainkan

apa yang aku pandang baik; dan aku tiada menuniahan kepadamu

selain jalan yang benar'.D (Qs. Ghaafir [40]: 2l'29)

Setelah Allah & menakuti mereka dengan menyebutkan

kondisi-kondisi akhirat, selanjutnya Allah menyebutkan hal-hal yang

menakuti mereka dengan menyertakan keterangan tentang kondisi-

kondisi di dnnia. Allah berfirmaru'bF35 lii.4,-;:jg,66-{i
4 ur\g 'urfrl W (Dan apakoh mereka tidak mengadaian

perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan
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orang-orang yang sebelum mereka?). Allah S mengaratrkan mereka

agar mengambil pelajaran dari selian mereka, karena orang-orang

kafir itu melewati bekasnya orang-orang kafir dahulu y*tg^^u $(
'',t ;*tfii7 Were*a itu adalah tebih hebat kelantannya daripada

mereka) yang sekarang dan lebih kuat bralmi orang-orang kafir yang

semasa dengan Nabi $1, ,tful A$6(t @an (ebih banyak) bekas'

bekas mereka di mulca bum), yang mana mereka telatr membangun

bdnteng-benteng dan istana-istana, serta lebih banyak kekuatan dan

jumlatrnya. Namun ketika mereka mendustakan rasul-rasul mereka,

Allah membinasakan mereka.

Kalimat \tYrl (lalu memperhotikan) berada pada posisiiazm

karena di-'athf-kar kepada ll7r3, atau berada pada posisi nashab

karena sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Kalimat tr436169
'$ lUeretra itu adatah lebih hebat kehtatawtya aaiipaaa iereka)

sebagai keterangan perbedaan umat-trmat terdahulu itu dengan mereka

ini. Kalimat $t1t7t @an (ebih banyak) bekas-bekas mereka) di-'athf'
tr,ankepada'$.

Jumhur membacanya: &'JA Qebih hebat .kchtatannya
daripada merelm),sementara Ibnu'Amir membacany", ir$ i3t lteUit
hebat kekuatannya daripada kamu) dalam bentuk pengalihan redaksi

[dari bentuk redaksi orang ketiga @haibiyyah) kepada bentui< redaksi

orang kedua $hrthab)].

'g.|f:;ifffr, (mako .Allah mengadzab mtereka disebabkan

dosa-doii mereka),yakni e,i\ *(disebabkan dosa-dosa mereka).

96,titiGr#ir46 (Dan merelu tidak mempunvai seorang

pelindung pun dari adzab Allah), yakni tidak mempunyai seorang

pencegah pun yang dapat mencegah adzr;b itu dari mereka. Penafsiran

ayat ini telah dipaparkan di beberapatempat dalam kitab tafsir ini.

Kata penunjuk Ayt (Yang demikian ifz) menunjukkan

kepada penimpaan adzrrb yang telah disebutkan itu. 'fiyig ft;\
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$\ri$(adatah karena telah datang kepada merekn rasul'rasul

merela dengan membmya bubi-buldi yang. nyata), yakri dengan

membawa hujjah-huiiah yang jelas. W. (lalu-mereka kalir)

terhadap apa yang mereka bawa ifi. Li {1f6l'{ift (ma*a Allah

mengadzab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat), Dia bisa berbuat

apa saja yang dikehendaki-Nyq tidak ada sesuatu pun yang dapat

melemalrkan-Nya. V6i i9 <t"g, Maha Keras huhman-Nya)

terhadap orang yang durhaka terhadap-Nya dan tidak mau bertaubat

kepada-Nya.

Kemudian Allah $ menyebutkan kisah Musa bersama Fir'aun

untuk mereka arnbil sebagai pelajaran. Allah berfirman, $;5 ifii
Wy.,,6i (Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan

membau,a dyat-ryat Kami), yaitu sembilan mukjizat yang telatr

disebutkan di beberapa tempat. -# il"W, (dan keterangan yang

nyata),yakni hujjatr yang terang lagi jelas, yaitu Taurat'

\j6i5i$:'dfi$ <'F;.6L @epada Fir'aun, Haman don

Qarun; maka merela berlcata), "s"rrrrrgguhrya dia )3UW
(adalah seorang ahli sihir yang pendusta) dalam hal yang

dibawakannya." Dikhususkannya penyebutan mereka, karena mereka

adalah para pemuka orang-orang yang mendustakan Musq dimana

Fir,aun sebagai raja, Harnan sebagai menteri dan Qarun sebagai

pemilik harta dan simpanan-simpanan (orang kaya).

L-VbdU&eW (Maka tat*ala Musa datang kepada

merelro membawa kebenaran dari sisi Komi), yaitu mukjizat'm*iizat

yang nyata lagi jelas.'i'1at'yp31j,i{,17:'t; (:-$i ;6 W 1}6

(rnerelra berkata, 'Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman

bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita'wanita merelca')'

Qatadah berkata, "Ini pembunuhan lain selain pembunuhan yang

pertama. Karena Fir'aun tidak lagi membunuh anak-anak laki-laki

setelah lahirnya Musq namgn set€[ah Allatl mengudrs Musa, ia

kembali membunutri Bani Israil, yaitu memerintahkan untuk
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membunuhi kaum lelaki dan membiarkan hidup kaum perempuan."

. lni seperti perkataan Fir'aun" 'ii,6";#r7'MffiuAkon kita

bunuh anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-

perempuon mereka." (Qs. Al A'raaf pl:127).

,fi,rSL6,FS'#V-e (Dan tipu drya orans-orans

kafi, ii tidak lain hanyalah sia-sia (belaka)), yakni hanyalatt

penyesalan dan bencana karcna tindakan ihr menjadi sia-sia dan Allatl

* pasti menimpakan kepada mereka apa yang dikehendaki-Nya.

8j &il-gtt' -iltJ'6; (Dan berlcata Fir'aun (kepada

pemb e s ar-pemb e s arrrya),' Biukanlah aht membunuh Mus a). Fir' aun

mengatakan ini karena ia sedang krsama para pemuka kaumnya yang

mendukungnya membunuh Musa kal€na takut dihukum olehnya.

Maknanya,'^trit glE @iarkanlah aku me,mbunuhnya).

fi5'd| (dan hendaklah ia memolon kcpada Tuhanrrya) yang

ia klaim bahwa Dia telatr mengutusnya kepada kita. Biarkanlah Dia

melindunginya dari pembunuhan bila mampu melakukan itu. Yalari:

janganlah kalian mencemaskan ltu, karena tidak diragUkan lagi bahwa

itu bukanlah hakikat, bahkan Alulah Tuhan kalian yang paling tinggi.

Kemudian ia menyebutkan alasan yang karenanya ia ingin

membunnh Musa. Ia berkata H)-Ji?-i \Ll ay Qrarena

sesungguhnya aht ldta'watir ia akan menukar agama'agamamu) yatg

kini kalian anut, yaitu penyembahan selain Allah, dan memastrkkan

kamu ke dalam agamanya, yaitu penyembahan kepada Allah semata.

i1ii d*ii 4 #-6 5 (atuu menimbullcan 
'pcrusakan di mupa

bumi), yakni menimbulkan kenrsakan dan fitnah di antara mangsia.

Fir'aun si terlaknat itu menyebut bahwa apa yang diserukan oleh

Musa dan tersebamya senpn itu,di muka bumi serta terbimbingnya

manusia dengar-r rt1r, sebagai kenrsakan, padahal kerusakan itu tidak

lain adalah'apa yang dianutnya beserta para pengikutnya.
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Orang-orang Kufan dan Ya'qub membacanya: J<F-ii\ (atau

menimbulkan), dengan J Vrog mengindikasikan ketidak pastian.

Maknanya: pasti salatr satu dari.kedua hal itu. Adapun yang lairurya

membacanya: '*:tV (dan menimbulkan) tarrya atif, maknanya:

kedua hal itu pasti tedadi. Nd', Ibnu Katsir dan Abu 'Amr
membacany a: 3rA f! aengan fathah padayaa'.Nd', Abu 'Amr dan

Hafsh membacanya: jS, dengan dlammah pada yaa' dan kasrah

pada haa' dun 7ib1. Fa'il-nya dhamir&:i. dan lafazh 
"Cll 

dengan

nashab karena sebagai maful Dift. Adapun yang lainnya membacanya

dengan fathah pada yaa' dar haa' Viry), dan 3siit, dengan rafo'
sebagufa'il.

v4,eb|-< fe $c,r ru6 qr,39 or :;i 3,6s

(Dan Musa berlata, 'Sesungguhnya aht berlindung kcpada Tuhanht

dan Tuhanmu dari setiap orang yang merryombongkan diri yang tidak

beriman lrcpada hari berhisab. ). Abu 'Amr, Hamzah dan Al Kisa'i
membacanyu, LJb, dengan meng-idgham-kan dzaal. Sedangkan yang

lainnya membacanya dengan izhhar t6ii]. Ketika Fir'aun

melontarkan ancaman untuk membunuh, Musa memohon

perlindungan kepada Allah & dari setiap orang yang sombong

terhadap keimanan kepada Allah, lagi tidak beriman kepada hari

berbangkit, dan tentunya keumuman ini mencakup Fir'aun juga.

ful'& <,v;!t; Ub9I{rJVt (Dan seorang taki-

laH yang beriman di antara pengihtt-pengihtt Fir'aun yang

menyernbunyikan imannya berkata). Al Hasan, Muqatil dan As-Suddi

berkata, "Laki-laki itu seorang Qibthi, yaitu anak pamannya Fir'aun
(sepupunya). Dialah orang yang selamat bersama Musq dan itulah

yans dimaksud oleh firman-Nya' JE $;1{$fi61UU1;3
gj,fi'Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-

gegas seraya berkata, 'Hai Musa..." (Qs.Al Qashash [28J: 20).

Pendapat lain menyebutkan" batrwa laki-laki itu dari kalangan

Bani Israil, dan bukan dari kalangan pengikut Fir'aun. Pendapat ini
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menyelisihi ayat ini, tapi kemungkinan pengertian ini berdasarkan

anggapan batrwa di dalam ayat ini ada kalimat yang didatrulukan dan

dibelakangkan penyebutannya, perkiraamya: Dan seorang laki-laki

yang beriman di antara Bani Israil yang menyembunyikan imannya

dari pengikut-pengikut Fir'aun. Al Qusyairi berkate "Orang yang

menganggap batrwa lelaki itu seorang Israil, maka pendapatrya ihr

jatrh dari mengena, karena di sini dikatakan fulli*dan bukannya

gtuJi1;;fi33-, sebagaimana dalam firman Allah 8, rt'o;3k-:lt
(:,-g'arn mereka tidak dapat menyembttrryikan (dui Allah) sesuatu

trejadian pun." (Qs. An-Nisaa' [4]: 42). Lam dari itu, tidak mungkin

ada seseorang dari Bani Israil yang berada di dekat Fir'aur (sebagai

salah seorang pembesar kaumnya) yang mengatakanperkataan ini."

Ada perbedaan pendapat mengenai narna lelaki ini. Suatu

pendapat menyebutkarq bahwa namanya Habib. Ada juga yang

mengatakan: Hazqil, dan ada jugayngmeNrgarakan selain itu.

Jumhrn membacany a, 3!i. t dengan dhomnah pada jiim. N
A'masy dan 'Abdul Wartis membacanya dengan suhn [iP.i], yaitu

logatnya Bani Tamim dan Najed. Qira'ah yang pertama adalah qira'att

yang fashih. Dibaca juga dengan kasbahpadaiiim W,n.Lafazh'iri
Oang beriman) adalah sifat unhrk fi luorong ta6-laki), 4'6 U
5;f (di antara pengihfi-pengihtt Fir'aun) sebagai sifat lainnya,

an {;f-1y')Ki 1yo"g menyembunyikon imannya) sifat yang ketiga.

Pertanyaan pada kalimat 9, SjtS't (Apakah kamu akan

membunuh seorang la6-lah) adalah pertanyaan untuk mengingkari.

Kalimat 'fi4;Xfi-6 Qrarena ia menyataka4 'Tuhanht ialah

Allah,) berada pada posisi naslub karena dibuangnya partikel

penyebab l*afadh,yakni: i& {\.ftarena ia menyatakan) atart iit l;rg
ira G**u ia menyatakan).

Kalimat 'Firc;'$L'{*Xl @adahat dia tetah datans

lrepadamu dengan memb ant a kcter angan-keter angan dori Tuhanmu?)
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berada pada pbsisi noshab sebagai haal,yalai: padahal kondisinyq ia

telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat-mu\iizatyalng
jelas dan bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan kenabiannya dan

kebenaran risalaturya.

. Kemudian ia membujuk mereka untuk-mencegatr tindakan itu

dginya. -Ia berkata, #-6+Y* 4A':4if A:b(;L i:6.oLi

'{U,sili JX (oan itka ia seorang pirrd*to maka diatah vat g

merumggung (dosa) dustanya itu; dan iika ia seorang yang benar

niscrya sebagian (bencana) yang diancamkannya kcpadamu akan

menimpamn). Perkataannya ini bukan keraguan darinya, karena ia

seorang yang beriman sebagaimana yang telatr disebutkan Allatl

sebelurnnya" dan seorang mukmin tidak ragu.

Matcna {U-,sii Jzl # (niscrya sebagian (bencana)

yang diancamkanrrya kepadamu akan menimpamu), batrwa bila

walaupun tidak semumya menimpa kalian, tapi minimalnya

sebagiannya akan menimpa kalian. Dibuangnyanuun padalatazh &
[asalnya;3-t ai kedua tempat ini adalah untuk meringankan karena

banyaknya penggunaanny4 demikian sebagaimana yang dikatakan

oleh Sibawaih. Abu 'Ubaidah dan Abu Al Haitsam mengatakan,

balrwa 34 di sini bermakna !!l lsemua), yakni: niscaya semua

(bencana) yang diancarnkannya kepadamu akan menimpa kalian.

Untuk menguatkan pendapat ini, Abu 'Ubaidah menyenandungkan

perkataan Lubaid:

wq qfii F'ryirwt{ ttYa$t !:i

"Meninggalkan tempat-tempat yang aht tidak menyetuiuinya,

atau semua jiwa akan mengekang kcmatiannya."

Pandangan ini disangkal, namun dijawab lagi, batrwa dalam

perkataan orang Arab, kata lfit)t kadang bermakna $(ir lsemua),

sebagaimana dalam ucapan seorang penyair:
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flt
*Ada lcalanya orangyang lwti-Iati menggapai semua

kcbutuhannYa

dan adalcalanya orang yang tergesa-gesa malah tergelincir."

Pada bair syair ini tidak ada yang menunjukkan apa yang

mereka nyatakan" adapun syair Lubaid, me,lnrrut suatu pendapat

bahwa yang dimaksud dengan n#t JbX adalah jiwa itu sendiri.

Tidak ada salahnya mengartikan ayat ini s€eerti demikiaru karena

makzudnya adalah membaur dengan mercka dan menyamarkan diri

terhadap mereka, seaka-akan ia tidak meyakini kenabian Musq

sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya: e[l<i @ang

menyemburryikan imanrrya). Para ahli ilmu ma'ani mengatakan, battwa

ini bentuk keberatan dalam berargrrmen, seakan-akan ia mengatakan

kepada merek4 "setidakny a y^ttgmenunjukkan kebenarannya adalah'

sebagian yang diancamkannya itu menimpa kalian, dan pada

sebagiannya itu bisa membisanakan kalian." Jadi sekan-akan akibat

dari sebagian yang diancamkan itu sama dengan akibat dari

kesemuanya.

Al-Laits berkata, ":X) di sini adalah shilah. Maksudnya:

€q- e$, '#- (niscaya yang diancamkannya kepadamu akan

menimpamu)." Pendapat lain menyebutkan" yakri: niscaya adzab

yang dikatakannya itu akan menimpamu di dunia, yaitu sebagian dari

adzab yang diancamkannya kepadamu. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa ia menjanjikan patrala dan siksa kepada mereka. Jika mereka

kaft maka mereka akan ditimpa siksa, dan itulah sebagian dari apa

yang diancamkannya kepada mereka.

4K3* i U,s;i-{ 'itiy (sesungguhnya Attah tidok

menunjuki orang-orang yong melampaui batas lagi pendusra). Ini
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lanjutan dari perkataan lald-laki mukmin tersebut, dan ini merupakan

argumen lainnya yang memiliki dua pengertian;

Pertama: bahwa bila Musa itu seorang yang melampaui batas

lagi pendusta" tentu Allah tidak menunjukinya kepada keterangan-

keterangan dan menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat.

Kedua: batrwa bila Musa itu demikian, maka Allah akan

menghinakannya dan membinasakannya. I(arena itu kalian tidak perlu

membuntrhnya. li;;lt adalah yang selalu berada di dalam

kemaksiatan dan banyak melakukan kedurhakaan. .frklr adalatr

s.i,iit(pendusta).

*i{14-us4* f$leVfi€J;fi- (Musa berkata), 'Hai

lraumht, untulanulah kerajaan pada hari ini dengan berhtasa di muka

bumi). Laki-laki mukmin mengingatkan mereka tentang kerajaan yang

mereka miliki agar mereka bersyukur kepada Allah dan tidak terus

menerus di dalam kakufuran mereka. Malma 'Ug* adalatr

menundukkan manusia, mengalahkan mereka dan menguasai mereka.

Yang dimaksud dengan ,E:'ilftumi) ini adalatr negeri Mesir.

Man s hub -ny "'Ur* karena sebagi ha al (keter arrgam kondi si).

6:V oLifi ,-u\lyv2i-;1(Siapakah yang atran menolong kita

dari adzab Allah jika adzab itu menimpa Hta), yakni siapakah yang

akan melindungi kita dari adzab-Nya dan berada di antara kita dan

adzab-Nya ketika datangnya adzab itu. Di sini terkandung peringatan

bagi mereka tentang siksaan Allah bagi mereka dan diturunkannya

adzab-Nya kepada mereka.

Ketika Fir'aun mendengar nasihat yang benar yang dikatakan

oleh laki-laki ini, ia berusatra mengelak untuk menimbulkan kesan

bagi kaumnya" batrwa ia adalatr orang yang loyal dan melindtrngi

merek4 dan batrwa ia tidak akan menemputl jalan bersama mereka

kecuali jalan yang mendatangkan manfaat bagi mereka dan mencegah

balraya dari mereka. Karena itu ia berkata, tsf'li $yt6-JU (Atat tidak
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mengemukakcm kcpadamu, melainkan qW yang aht pandang baik).

Ibnu Zaid berkata, "Yakni: aku tidak menyampaika kepada kalian

kecuali yang aku pandang baik untuk diriku juga." Adh-Dhatthak

berkata eefiku tidak memberitahu kalian kecuali yang aku ketatrui."

14Jt asini [yakni * '{Jdan &J] adalah penglihatan hati, bukan

penglihatan mata. uafit keduanya adalah tsi-Y Sl@etatnkan apa

yans aku pandang batD. ,ttSiiS;;J;fufrV3 @"" aht tiada

merumjukan kcpadamu selain ialan yang benor), yakni: aku

menrmjukkan kepada kalian dengan pandangan ini kecuali jalan yang

benar.

Jnmhrn membacanyu, 26!),dengan takttfif pada syiin. Mu'adz

bin Jabal membacnya dengan tasyidid t+liltt karena dianggap shighah

muglaghoh (bentuk kata yang berarti sangaD seperti karta Q*. An-

Nuhas berkata, "Ini kesalahan pengucapan, dartidak ada alasan untuk

itu."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi llatim meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Ny4 5F4'6 Ub93dt365 (Dan

seorang laki-laki yang beriman di antara pengihtt-pengihtt Fir'aun

berknta), ia berkata, "Di antara para pengikut Fir'aun tidak ada orang

mukmin selainny4 isterinya Fir'aun dan seorang mukmin lainnya

yang memberi peringatan kepada Musa, yaitu yang mengatakan, 4t
3fi-q5;i|o*!fi"sesrmgguhnya pembesar negeri sedang

berunding tentang kamu untuk membunuhnz. " (Qs. Al Qashash [28]:

20). Ibnu Al Mundzir berkata, *Aku diberitahu, bahwa namanya

Haz4il." 'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Ishaq, ia berkata,

'1{amanya Habib."

Al Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur 'Urwah,

"Dikatakan kepada 'Abdullatl bin 'Amr bin Al 'Ash, 'Beritahulah

kami tentang hal paling keras yang dilakukan oleh kaum

terhadap Rasulullah S.' Ia berkata 'Ketika Rasulullah $ sedang

shalat di halaman Ka'bah, tiba-tiba 'Uqbah bin Abi Mu'aith datang,
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lalu menarik ptrndak Rasulullah S dan melilitkan kainnya di leher

beliau, kemudian mencekik beliau dengan sangat keras. Kemudian

Abu Bakar datang lalu menarik pundaknya dan mendorongnya dari-

Nabi S, kemudian berkata,'{'Ii fi$ C; 3tfr6 Lr'ttiUif
'$ a 4\ (Apatrah kamu akan membunih seorang taki-taH

lrarena ia menyatalan, 'Tuhonht ialah Allah,' padahal dia telah

datang lrcpadamu dengan membmta fteterangan-keterangan dari

Tuhanmu?)."176

Abu Nu'aim di dalam Fadha'il Ash'Shababah dan AJBazzan

meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata, *Wahai

manusia, beritatrulah aku siapa manusia yang paling berani?" Mereka

menjawab, "Engkau." 'Ali berkata, "Adup,rp aku, sesungguhnya aku

tidak pernatr bertarung dengan seorang pun kecuali aku

mengalahkannya. Adapun yang aku maksud adalah manusia yang

paling berani?" Mereka berkata, "Kami tidak tidak tahu, siapa itu?"

'Ali berkata, "Abu Bakar. Aku pemah melihat Rasulullah #
ditangkap oleh orang-orang Quraisy, yang ini di sampingnya

sementara yang ini membantingnya, dan mereka mengatakan,

'Engkaulah orang yang telah menjadikin tutran-tuhan hanya satu

tuhan saja.' Demi Allah, tidak seorang pun dari kami yang berani

mendekat kecuali Abu Bakar, ia memukul yang ini, menarik yang ini

dan membanting yang ini, dan ia mengatakan, 'Celaka kalian, apakah

kalian akan membunuh seorang taki-laki hanya karena ia menyatakan,

'Tuhanku ialah Allah'.' Kemudian 'Ali mengangkat kain yang

dikenakannya, lalu menangis hioggu membasahi jenggotnya,

kemudian ia berkata, rcr{ku persumpatrkan kalian kepada Allah,

apakah orang mukmin dari pengikut Fir'aun itu lebih baik ataukatt

Abu Bakar?" Orang-orang terdiam, maka 'Ali berkata "Mengapa

kalian tidak menjawab? Demi Allah, sungguh satu saat dari Abu

Bakar adalah lebih baik daripada seperti orang mtrkmin dari pengikut

764
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jt @,-,ffi ,i J, {S 36 dr6 st; eir J6

@ 1q4 C srlXi t5'f,$;1ar6-5fifr ,q d ;i, 4i
U {t Y'utg tB ;;@ rt3rr ;;- K$ 36 oLris;

Jr; ? -.t;,i11i @ )6 b fi G',nw- Ji bt; U ;i'i

64,1, 61e :+ P & t1;9:" A i3;6 6$u, #,t.

Fir'aun. Orang tersebut menyembrmyikan keimanannya, sedangkan

orang ini (Abu Bakar) menyatakan keimanannya."

i A 4fr 3$r it+SAY;, -e4i trlifi 4;- J fr
,# fr i{' *':; a6}#-Gi| @ 4t} 3F

iFfi & 4K W;6jfi ',t;) $tt'^--E L f+ es
tlcf 4d'u2#-i?j.J1i@#;3#b

OL' crj $Y"{ll# o. 5l1si Qi;fi@ +,aV i A
*'J5-, -r# U 6FA'$ At14)V +* *Si
<s 5i Jv @ yG 6.J y6i* 3'",'L^ YJW|

frL ;; @ 1631 W ;1 *fr p$i r*-Gv
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;: @ rfrfi 3ti'c.',:+$i'65 "* $tri 2,y;Ji, 5
i g, o: ( y. :# $?ir$yn*fi ''^3'? :)t

glro.efi{ifi <,Ji r, 6)4* bi i6 3
yG

"Dan orang yang bertnan ilu berhata,'Hai kaumlcu, sesangguhnya

aku khawatir homu akan ditinpa (bencana) seperti perisfiwa

kehancuran golongan yang bersehutu'(Yakni) sepefii keadaan

kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah

mereka Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezhalhnan

terhadap hamba-hamba-NyuHai kaumku, sesungguhnya aku

khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil'(yaitu)

hari (ketika) kamu (ari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu

seorang pun yang menyelamathan kamu dari (adzab) Allah, dan

siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidah ada baginya seorang pun

yang akan memberi petuniuhDan sesungguhnya telah datang

Yus uf kepadamu dengan membawa keterangan-ketetangan, tetapi

kamu senantiasa dalam keragaan tentang apa yang dibawanya

kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata,'Allah tidak

akan mengirim s eorang (ras ul p un) s es udahny a' D emikianlah

Atlah menyesatkan orangerang yang melampaui batas dan ragu-

ragu(Yaitu) orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa

alasan yang sampai kepada mereka Amat besar kemurkaan (bagi

mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman.

Demikianlah Altah mengunci rwfi hati orang yang sombong dan

sewenang-wenang.Dan berkatalah Fir t aunr' Hai Haman,

buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku

sampai ke pintu-pintu,(yaila) pintu-pintu langit, supaya aku dapat
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melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya
seorang pendusta.' Demikionbh dijodihan Fir t aun memandang

baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang
benar); dan tipu daya Fir'aun ilutidah lain hanyalah membawa

kerugian Orang yang berinun itu berkato, 'Hai haumku, ikutilah
aku, aku akan menunjukan kepadamu jalan yang benor.Hai
kaumku, sesungguhnya hehidttpan ini hanyalah kesenangan

(sementara) dan sesunggahnya akhirat itulah negeriyang
kekalBarangsiapa menge$okan perbuatan jahat, maha dia fidah

akan dibalos mclainkan sebanding dengan kejahatan itu Dan
barangsiapayang mengerjahan amol yang shalih baik laki-laki
moapun perempuan sedang io dalam keadaan beriman, maka

mereka akan masuk sarga, mereko diberi rezeki di dalamnya tanpa
hisab." (Qs. Ghaafir [a0l: 30-a0)

Kemudian lak-laki mulmin itu mengulangi peringatannya

kepada merekq ia memperingatkan mereka tentang kemungkinan
diturunkannya kepada mereka bencana yang pernah diturunkan
kepada umat-umat sebelum mereka. Allah berfirman
menceritakannya, r${tri'Jr6# 36a)rjs-.6;G;tiJ6j
(Dan orang yang beriman itu berkata, 'Hai kaumht, sesungguhrrya

aku khawatir kamu alan ditimpa (bencana) seperti peristiwa
lrehancuran golongan yang bersefutu.). yakni seperti hari diadzabnya
umat-umat terdahulu yang bersekutu melawan nabi-nabi mereka.

Penggunaan lataz/n tunggal ,-4 h*r"r- latazh jasrak .;$-$ t tuh
mencukupi dari menjamakkannya.

Kemudian menafsirkan ,-,Sil (golongan yang berstlun)
tersebut dengan mlngataka+ 'pX,a:"-i133$, )V d;j vli,h,
((Yaknl seperti keadaan kaum ttih 'lad Tsamud dailrang-or(mg
yang datang sesudah merelca), yakni seperti perihal mereka dalarn
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adzab, atau seperti kebiasaan mereka dalam mendustakan, atau seperti

balasan kekufiran dan pendustaan yang mereka lalnrkan.

,G$Vt tj-'nfr6 (Dan Allah tidak menghendai berbuat

lrezhaliman terhadap hamba-hamba-Nya), yakni tidak mengad?ab

mereka tanpa dosa. Dinafikannya kehendak untuk berbuat zhalim

memastikan dinafikannya keztraliman, demikian berdasarkan maksud

redaksi.

Kemudian ia menarnbahkan nasihat dan peringatannya dengan

mengatakan, r6l;i K{; 36 Ol,rfi; (Hai traumht, sesungguhnya

aht Htatyatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil).

Jumhur membacany a: 2(3i, dengan talhfif pada daal dan membuang

yaa', asa\nya g1(uJi,t,yaitu bentuk ',yffilt dari itclt. Dikatakan i3iit ,ss3
artinya t3;6. i4bli g;5t5 ftaum itu sebagiannya memanggil sebagian

lainnya; saling memanggil; panggil memanggil). Al Hasan, Ibnu As-
Sumaifi',.Ya'qub, Ibnu Katsir dan Mujatrid membacanya dengan

menetapkan yaa' seperti kata asalnya tgltSt]. Ibnu 'Abbas, Adh-
Dhahhak dan 'Ikrimah membacanya dengan tasydid pada daal t;fitt].

Seorang ahli bahasa mengatakan, bahwa ini adalah kesalahan

tatabahasa, karena kata ini d*i L -iJ y*g artinya lewat di depannya

sambil berlari. An-Nuhas berkata, "Ini salah, dan qira'ah yang baik
adalah seperti makna .,rrt3t." Adh-Dhahhak berkata, "Maknanya:

ketika mereka mendengar suara gemurutr Jatrannam, mereka kabur

melarikan diri kebingungan, rutmun tidaklah mereka mendatangi suatu

lokasi pun di antara lokasi-lokasi di bumi kecuali di sana mereka

mendapati barisan malaikat, maka mereka pun kembali ke tempat

semula, maka itulah fi rman-Ny u, . 2(3i i1-}

Berdasarkan qira'ah Jtrmhur, mal<nanya: hari dimana sebagian

mereka memanggil sebagian lainnya, atau: penghuni neraka

memanggil penghuni surga dan penghuni surga memanggil penghuni

neraka, atau: hari dipanggrlnya kebatragiaan bagi orang-orang yang

I

1

I
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bahagia dan dipanggilnya kesengsaraan bagi orang-orang yang

sengsara, atau: hari dimana setiap orang dipanggil dengan

pemimpinnya. Tidak ada halangan unttrk mengartikannya dengan

semuapemaknaan ini.

Firman-Ny u, 'u,ti'u3ji|- fyrrnl hari (tretitra) kamu (lari)t$ri,;;i;-
berpaling ke belakang). Ini sebagat badat dmi )LJilli}31;i'. Yakni: dalam

keadaan berpaling dari tempat b€rdiri menuju neraka, atau melarikan

diri darinya Qatadah dan Muqatil berkata, "Maknanya: ke neraka

setelah hisab.'

Ihlimat r.6u;tlU{SY Gidak ada bagimu seorang Pun

yang menyelamatkan kamu dari (adzab) Allah) berada pada posisi

nashab sebagai haal, yakti: tidak ada b4gl kalian seorang plm yang

melindnngi kalian dar,a&zarb Allah mencegabnya dari kalian.

)Gbfr(hitiryF,;i (dan siapa vans disesatkan Allah,

niscaya tidak ada baginya seorang Ptm yang akan memberi petuniuk)

yang menunjukinya ke jalan yang benar.

Kemudian ia menambah nasihat dan peringatannya kepada

mereka dengan mengatakan, $X{u,}$ q.', U?r6:(fr5 (Dan

sesungguhnya telah datang Yusuf kcpadamu dengan membawa

keterangan-keterangan), yakni Yusuf bin Ya'qub. Maknanya: Batrwa

Yusuf bin Ya'qub datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-

mukjizat dan btrkti-bukti yang nyata sebelum kedatangan Musa

kepada mereka. Yakni datang kepada bapak-bapak (nenek moyang)

mereka, namun kedatangan kepada bapak-bapak/nenek moyang ini

dinisbatkan kepada mereka, yakni dianggap datang kepada mereka.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang dimaksud dengan

Yusuf di sini adalatr Yusuf bin Ifraim bin Yusuf bin Ya'qub, ia tinggal

bersama mereka selama dua puluh tahun sebagai nabi. An-Naqqash

menceritakan daxi Adh-Dhabhak, bahwa Allah mengutus seorang

rasul dari golongan jin kepada mereka, yang bernama Yusuf. Pendapat
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pertama lebih tepat. Ada yang mengatakan, bahwa Fir'aunnya Musa

pernatr mengalarni masa Yusuf bin Ya'qub karena ia beruurur

panjang.

.o,eeL;gi A'J ;ii (tetapi kamu senantiasa dalam

lreraguan tentang apa yang dibm,anya lcepadamu) yaitu berupa bukti-

bukti yang nyata dan katian tidak beriman kepadanya. !6liL;&.
(hingga l@titu dia meninggafl, yakni Yusuf, .t$.bfi f '';;-6 trS
$;t 1t-*u berlrata, 'Allah tidak atran mengirim seorang (rasul pun)

sesudahnya. ). Karena itu mereka mengingkarinya semasa hidupny4

dan mereka juga mengingkari para rasul yang setelaturya.

4933F i Ax 3;*ala (Demikiantah Auah

menyesatlran orang-orong yang melampaui batas don ragu'ragu),

yalari seperti kesesatan yang nyata itutah Allah menyesatkan orang

yang melarnpaui batas dalam kemaksiatan terhadap Allah dan banyak

melalarkan kedurhakaan, serta ragu-ragu dalam agarna Allah dan ragu

akan keesaan-Nya, janji dan ancarnan-Nya.

Maushul pada kalimat firman-Ny a: iirt.7;1; O'oj+9*6-ili
((Yaitu) orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah) adalah badal

dari 9,, dan penggunaan lafazh jarnak ini berdasarkan maknanya, atau

sebagai keteranganny1 atau sifat, atau berada pada posisi nashab

karena disembunyikannya .nil, a@t khabar darr mubtada'

dibuang, yakni: a-riJr Ar, atau sebagai mubtada'yangWnbar'nya:

(rnengunci mati).

Kalimat ,#fr (tanpa alasan) terkait dengan '"J+9*

(memperdebatkan),. yakni: memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa

alasan yang benar. Kalimat &!s1 O*g sampai trepada mereka)

sebagai sifat g[ii,.
,s Wl:.'u$fi€) &\'*gt 'b(Amat besar kemurkaan (bagi

mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman).

Kemungkinan yang dimaksud adalah keheranan, bisa juga yang
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dimaksud adalah celaan seperti V*ta A(amat buruklaLl). Fa'it'i1
adalalr dhamir yang kembali kepada irr+Jr (perdebatan) yang

difahami dari kata 'oJ+9* (memperdebattran). Pendapat lain

menyebutkan, bahw a fa' il-ny aadalah dhamir yang kemb ali kepada,i'

pada kalimat q:ii,i @rang-orang yang melampaui batas).

Pendapat y*g pltt *a lebih tepat. Katimat 6l'"4 (di sisi Allah)

terkait dengan 'ig. Demikian juga kalimat Wta.i$(3,;*t (dan di

sisi orang-orang yang berimaz). Pendapat lain menyebutkan, bahwa

ini termasuk perkataan orang yang beriman tadi. Pendapat lain

menyebutkan, batrwa ini permulaan perkataan Allah &.

)q #,JPiFfri'#-# (Demikiantah Attah

mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang),

yakni: sebagaimana Allah mengunci mati hati orang-orang yang

memperdebatkan ayat-ayat Allalt maka demikian juga Allatr

mengunci mati... dst. Yakni: menutup setiap hati orang yang sombong

lagi sewenang-wenang.

Jumhur membacanya dengan meng-idhafah'kan ,iE Uepada

# Qira'ah ini dipilih oleh Abu Hatim dan Abu 'Ubaid. Pada

iedaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya: ,*'llt'g#-EJg
#',F * Ji @emikianlah Allah mengunci mati setiap hati setiap

,t*g yang sombong), lalu ill y*g kedua dibuang karena telatr

ditunjukkan oleh yang pertama. Malaranya: batrwa Allah S mengunci

mati hati semua orang yang sombong lagi sewenang-wenang.

Abu 'Amr, Ibnu Muhaishin dan Ibnu Dzakwan dari katangan

penduduk Syarn membacanya dengan tarwin pudu +, karena lafaz/r-

;g dianggap sebagai sifatnya, sehingga q.tiir ltrati) adalatr yang

dimaksud pada redaksi ini, karena hati merupakan tempatnya

kesombongan dan semua.anggota tubuh mengilutinya.

Ibnu Mas'ud membacanya: $ei"Fris..# (hati setiap orang

yang sombong).
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Setelah Fir'aun mendengar ini, ia kembali kepgda

kesombongan dan keangkuhannya dengan berpalng dari nasihat ini

dan enggan rnenerimanyq ia pun berkata, (f 4$f,t*i- lUat

Haman, buatkanlah bagiht sebuah bangunan yang twgl), yakni

istana yang kokoh, sebagaimana yang penafsirannya telah

dikemukakan. dJi$4i 1t"p"yo aht sampai lte pintu-pintu),

yakni jalan-jalan. Qatadah, Az-zril:fji, As-suddi dan Al Akhfasy

berkata, "Yaitu +li'!i (pintu-pintu)."

Kalimat o.5i1S1Qi$ (yaitA pintu-pintu langit) sebagai

bayan (penjelasan) $Ji (pintu-pintu), karena bila sesuatu yang

berlum jelas kemudian ditafsirkan (dijelaskan), maka akan lebih

merasuk ke dalam jiwa. Dalarn menafsirkan ayat ini Al Akhfasy

mengutip syair Zuhair:

h r*t aq1 $ ,#{s-ti6.ir aql q6 a5

"Barangsiapa talatt akan sebab-sebab kematian, ia tetap akan

mendapatinYa,

walaupun ia menuju pintu-pintu langit dengan tangga'"

Pendapat lain menyebutkan, bahwa o.SilSiQil adalatr

perkara-perkara yang dij adikan pedoman.

&j riL'i$L:& @upaya ohr^dopot metihat Tuhan Musa).

Jumhur membacanyi dengan rafo' t#tit karena di-'athf-kan kepada

'i15f. gerdasarkan qira'ah ini maka kalimat ini termasuk cakupan
I.

hirapan tersebut. Al A'raj, As-Sulami, 'Isa bin 'Umar dan Hafsh

membacanya dengan nishab t&h karena dianggap sebagai

penimpal kata perintah pada kalimat: ,)$ (buattranlah bagiku), atau

sebagai jawaban harapan tersebut, demikian sebagaimana yang

dikatakan oleh Abu 'Ubaidah dan yang lainnya.

An-Nuhas berkata "Maknanya dengan nashab Wlhberbeda
dengan maknanya dengan ,ofo'l*61, karena malcna dengan nashab:
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begitu aku sampai ke pintu-pintu langit maka aku melihat. Sedangkan

maknanya dengan rafa': supaya aku sampai kepintu-pintu langit dan

setelah itu supaya aku dapat melihat..." Ini menunjukkan batrwa

Fir'arn benar-benar dalam kebodohan dan setara dengan orang yang

pemahamannya sangat rendatr.

644*l;{ O5 (dan sesungguhnya aht memandangnva

seor(mg pendusta), yakni: dan sesungguhnya aktr menggap Musa itu

berbohong dalam pemyataannya bahwa ia memiliki Tuhan, atau

dalarn pemyataannya mengemban risalah.

-rfr ':i SfAt;,1V|'q, (Demikianlah dii adikan Fir' aun

memandong baik perbuatan yang buruk iA, yakni seperti

pemandangan baik itulah syetan menjadikan Fir'aun memandang baik

kesyirikan dan pendustaan ifu, karena itu Fir'aun terus menerus dalam

kesesatan dan kesewenangan. 4o/ft;ir'i./i gan dia dihalangi dari
jalan (yang benar)),yakri )l(r11 W (alan yang benar).

Jumhur rnembacanya: '*5 (dan dia menghalangi), dengan

fathah pada shaad dan daal, yakni: Fir'aun menghalangi manusi dari

jalan yang benar. Orang-orang Kufah membacanyu, 'Gt (dan dia

dihalangi), dengan dhammah pada shaad dalam bentuk bina' lil
maful.

Qira'ah ini dipilih oleh Abu 'Ubaid dan Abu Hatim.

Kemungkinan alasan pemilihan mereka pada qira'ah ini karena sesuai

dengan lafa/r- yang disepakati, yuin '4, yang bentuknya bina' lil
maful. Yatrya bin Wutsab dan 'Alqamah membacanya: ',t*, dengan

lrasrahpaAa shaad.Ibnu Abi Ishaq dan 'Abdurrahman bin Abi Balaah

membaanya derganfathah pada shaad dan dhammah pada daal serta

tamttin t12 @enghalangan)] karena dianggap sebagai mashdor yang

di-'athf-kan kepada .iF?'.3i, yakni: syetan menggambarkan baiknya

perbuatan yang buruk itu kepadanya dan penghalangan.
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,G o.Jt3rr3?Yj (dan tipu daya Fir'aun itu tidak

lain hanyatah membawa kerugian). Qql,r adalah tffrVru.ijr
fterugian dan kebinasaan). Contohnya, 4 6f'; i|3'Binasalah
lcedua tangan Abu Lahab." (Qs. Al Masad [l I l]: 1).

Kemudian, lelaki yang beriman itu mengulangi lagi

peringatannya, sebagaiman yang dikisatrkafr Allah mengenainya

dengan firmar.r-Ny \ j341Wi1)A p$l ,.fi6;v cilil'6:
(Orang yang beriman itu berkata, 'Hai kaumht, ihttilah aht, aht

alran menunjukan kepadamu jalan yang benar), yakni: ikutilah aku

dalam beragama, niscaya aku akan menunjukkan kepada kalian jalan

yang benar. Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini dari perkataan

Musa. Pendapat yang pertarna lebih tepat

Mu'adz bin jabal membacanya: 2&9t, dengan tasydid pada

syiin seperti lafazh yang sebelumnyapada perkataan Fii'aun [ayat29l.
Di dalarn mushaf dicantumkan, giilf, tanpa !ao', demikian juga

qira'ahnya Abu 'Amr, sementara Nafi' membacanya dengan

membuangnya saat waqaf lp$\ dan dengan menetapkannya saat

washal tg'y.;tl. Ya'qub dan Ibnu Katsir membacanya dengan

menetakannya, baik waqaf maupun washal tC#11. Adapun yang

lainnya membacanya dengan membuangnya, buk waqaf maupun

washal tpftl.Orang yang memb.rcanya dengan menetapkannya

LG#\, maka itu sesuai Nalnya, sedangkan yang membuangnya

adalah karena di dalam mushaf memdngyaa'-Lya dibuang.

"*r;lii#i t$fiLr$ (Hai taumht, sesungguhrrya

lrehidupan ini hanyalah kcsenangan (sementara)), bersenang-senang

selama beberapa hari kemudian terputus talu lenyap. 3l3Ci#ii'}|
lfrYt (dan sesungguhnya akhirat rtulah negeri yang trelcaf), yakni

yang tetap, karena abadi, tidak pernah terputus, dan terus berlanjun,

tidak akan pernah sirna.
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qgSy{Artfu{,Jr;fi, (Barangsiapa mengeriakan

perbuatan jahat, maka dia tidak alan dibalas melainkan sebanding

dengan kcjahatan iA, yakni: barangsiapa yang di dunia ini

melalcukan kemaksiatan apa pun, maka dia tidak akan dibalas

melainkan sebanding dengan kebtrnrkan ittr, dan tidak akan diadz.ab

kecuali dengan adza yangsetara dengan kadar itu. Zhahimya ayat ini

mencakup semua yang disebul l#Jl ftebunrkan; kejahatan). Suatu

pendapat menyebu&an, bahwa maksudnya adalah khusus syirik,

namun pendapat ini tidak ada dasarnya.

bi 16 3 f g, nfit",E 63 @on barangsiapa

yang mengerjalcan amal yang shalih baiklakiJaH moupun perempuan

sedong ia dalam lceadaan beriman), yakni: barangsiapa yang

mengerjakan amal shatih di samping ia sebagai seorang yang beriman

tepus Allah dan apa-apa y^ng dibawakan oleh para rasul-Nya,

"qfi 
(matra mereka), yaitu orang-orang yang memadukan amal

rtrititr dan keimanan, ?G #")#.{iii-";fi<rJL$ @tran masuk

surga, merela diberi rezeki di dalamrrya tanpa hisab), yakni tanpa

perkiraan dan perhitungan. Muqatil berkata, "Tidak ada kelelahan atas

mereka untuk kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada mereka di

surga." Suatu pendapat menyebutkan, bahwa amal shalih itu adalah:

Laa ilaalu illallah.

Jumhur membacanyu, 6Fi- (masuk), dengan fathah pada

yaa' dalam bentuk bina' lil fa'il. Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Abu

'Amr, Ya'qub, dan Abu Bakar dari 'Ashim, membacanya dengan

dhammah,dalam benhrk bina' lil mafut t1ie4(dimasukkan)1.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Ny q VE:V, @eperti .kcadaan), ia berkata, "(Yalsd) lv 'k
(seperti keadaan).'

'Abdurrazzaq dan 'AM bin Humaid meriwayatkan daxi

Qatadah mengenai firman-Nya, d 6 vt,.h (Yahl seperti
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lreadaan ksum Nuh), ia berkata" "Mereka adalatr kaum yang

bersekufu, yaitu: Kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai

firman-Ny u 9t$u,fi q,ilj-ei|ffr; (Dan sesungguhrrya telah

datang Yusuf lrepadamu dengan memba,wa keterangan-kcterangan), ia
berkata, *(Yalmi) mimpi Yusuf." Kemudian mengenai firman-Ny4

itt$;O'oh9*611 grattul orang yang memperdebatknn ayat-

ayat Allah), ia berkata, "(Yakni) kauur yatrudi."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firrran-Nya" ;G e\ (honyalah membawa

lrerugian), ia berkata, "(Yalmi) Ot?} fterugian)." 'Abd bin Humaid
juga meriwayatkan serupa itu dari Mujahid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Ny4 "* gliilitt :$fry TsrrursSuhnya kchiidupan ini
hanyalah lresenangan (sementara)), ia berkata, *(Kehidupan) dunia

hanyalah satu jum'at (satu pekan) dibanding dengan jum'at-jum'at
(pekan-pekan) akhirat, yaitu tujuh ribu tahun."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Rasulullah 6$ bersabda, '.e;#l{; WV ;y di ,7w $3tr at5ir i1
ti)v7vli e ew w q $y ,$ry" wlap r'i1,r,.ir ,t;J.rJatglytt
(Sesungguhnya kehidupan dunia harryalah kesenangan (sementara),

dan tidak ada kesenangan dunia yang lebih utama daripada wanita
yang shalihah, yang apabila engkau memandangnya, ia
menyenanglranmu, don bila engkau sedang pergt meninggalkannya,

malra io menjagamu di dalam dirirrya dan hartanya)."

776 TAFSIR FATHUL QADIR



@ r6f 8,4i* i#i Jt ?j{t dY 2rt5 *
W?i,-*,J-JAY+U\u-u}u*lrliX

fr A $r o. ii 6;;7 @ F r.f;\ StiUf;
,ryrdi €fr $ e;C; &'b$i,t{ 3 .3fi a,:'-,"'

,,ry'Ht 35u <,i{ffi @ :6I | +r5 e
Y ;V )ifr r6,t @ r(,u 9;.-;i 5t7i JLsj
W 5rY,4J6i 6 rff'ti':; i,Fc 4q66, i;u,
,rl;;i':6 <;;,2 Jr; $;3 i;ai i;;'{516 ff"

6.$ r$:iti 3i3 rflti c 6ffi51j @
ti;' U 6;! ;1 i# 6: {J Kuyr:iHzrt

3 -;ifr ayWk 1ytfruJt OJ:J 6 @ ;6t G
V:J flr. tr$ t6i e'".$iJ rtj @ rr4$ 6.:&
'# g if'f 6 @ rr:;3i';;tib Jil "F,

a

rs;it6-V;6\j6it1'$t3",7;{u,
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fA*,-*t$i$;{;; 6*i1fi.iiJ$1t,i5
@-,rliti:"$r'fri'#J

(Hai kaumku, bagainanakah hamu, akumenyeru kamu kepada

heselamatan, tetapi kamu nunyeru aku ke neraka?(Mengapa) kanu
menyeruku supaya kaJir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya

dengan apa yang fidah kuketahai padahal aku menyeru hamu

(beriman) kepada Yong Maho Perkosa lagi Maha
Pengampun?Sudah posfi bahwa apayang kamu seru supaya aku

(berfuun) kepadanya fidah dopat mcmperkenanhan seruan apa pun
baik di dunia ttaupun di akhirat Dan sesungguhnya kita kemboli
kepada Allah, dan seswtgguhnya orangerang yang mclampaui
batas, mereka italah penghuni nerakuKelak kamu akan ingat

kepada apa yang hukatakan hepodamu Dan aku mcnyerahhan

urusanku kepada Allah. Sesunggtrtnya Allah Maha Melihat ahon

hamba-hamba-Nya.'Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu
daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab

yang amat buruk.Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi
dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat @ikatakan kepada

malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab

yang sangat keras.'Dan (ingatlah) ketika mereha berbantah-bantah

di dalam neraka, maka otang-orang yang lemah berkata kepada

orang-orang y ang mcnyombongkan diri,'S es ungg uhny a kami
adalah pengikut-pengikutmu, maha dapatkah hamu mcnghindarkan

dari kami sebagian adzab api neraka?'Orang-orang yang
menyomb ong kan diri menj awab,'S es ungguhnya kita s emua sama-

samfl di dalam neraka karena sesungguhnyaAllah telah

menetapkan keputtuan antara homba-hamba-(Nya).'Dan orang-
orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-

p enj aga neraka Jah annam,' Mohonhonlah pada Tuhanmu s upaya
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Dia meringankan adzab dari hart barung seharl'Peniaga

lahannam berhata, 'Dan apahah belum datang hepadamu rosul-

rosulmu dengan membawa heterangan-keterangan?' Mereka

mcnjawabr' Benar, sudah datang.' Peniaga'peniaga Jahannam

berkata,'Berdo'alah kamu' Dan do'a orang-orang kalir itu

hanyalah sia-sia belakasesungguhnya Kami menolong rasul-ras ul

Kami dan orang-orang yang berinan pada kehidupan dunia dan

pada hari berdirinya salsi-sahsi (Hari Kiantat)'(yaitu) hari yang

tidak berguna bagi orang-orang zhalimpermintaan maafnya, dan

bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang

buruh." (Qs. Ghdafrr [40]: 4l-52)

Orang yang beriman itu mengulangi lagi dalam menyeru

mereka ke jalan Allah, dan ia menyatakan keimanannya, ia tidak lagi

menempuh cara lamanya dengan berptra-pura seakan-akan ia

termasuk mereka, dan ia mendesakkan peringatan ini karena ia

khawatir mereka akan tertimpa oleh sebagian adzr;b yang diancamkan

Musa kepada merek4 yaitu seperti ucapan seseorang yang

menyayangi kaumnya dengan memperingatkan mereka agar tidak

terjerumus ke dalam apa yang dikhawatirkan menimpa mereka.

Karena itu ia berkat4 $ti Jy4i$tl#\Jt?i1-J.C2fi5
(Hai lraumht, bagaimanakah komu, aht menyeru knmu kcpada

lreselamatan, tetapi kamu menyeru alru kc neraka?), yakni:

beritatnrkan kepadaku tentang kalian, bagaimana perihal ini: Aku

mengajak klian kepada keselauratan dari neraka dan masuk surga

dengan beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-rasul-Nya,

sementara kaliq, mengajakku ke neraka karena kalian

menginginkanku berbuat syirik. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa

makna ?j*t)V adalah: mengapa kalian, alor menyeru kalian.

Yaitn siperti ungkapan: t:'7 lSrJ 4u (mengapa aku melihatnu

bersedih), yakni: dlu 6aaapa dengaomu)
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Kemudian ia menafsirkan kedua seruan tersebut dengan

mengatakan, & -*,4 ;'{ u + 3i\ ii,'Hy,F- }X (Mengapa)

lamu menyeruht supaya kafir kepada Allah dan mempersehttukan-

Nya dengan apa yang tidak htkctahur). Kalimat aliX sebagai badal

dan 6-iX yang pertama. ata'u sebagai penjelasannya. "rle.+J-;-!Y
(dengan apa yang tidak htkctahnri), yakni: yang aku tidak mengetahui

batrwa itu adalah sekutu bagi Allah. Plt-#\Jti,+iilW
(padahal aht menyeru kamu (beriman) kepada Yang Maho Perkasa

lagi Maha Pengampun), yakni kepada Yang Maha Perkasa dalam

pembalasannya terhadap orang yang kafir, lagi Maha Pengampun bagi

yang beriman kepada-Nya.

7i* Waan pas}.Penafsiran ini telatr dipaparkan di dalam

surah Huud. 7j adalah/i't madhi yang berm"k"',f (pasti). Lafazh.J
yang masuk kepadanya untuk menafikan apa yang mereka klaim dan

menyangkal apa yang mereka nyatakan. Fa'il dari li'il int adalatr

kalimat: 'st$i e{3A'hi 6.t;;'5 A A6.jn(:1p"nu" qpa yans

lramu seru supcya aht (beriman) kepadarrya tidak dapat

memperlrenankan seruan apo pun baik di dunia maupun di akhirat),
yakni: pasti kebathilan seruanya itu. Az-Zajjaj berkata, "Maknanya:

tidak dapat mengabulkan permohonan yang ber-manfaat." Pendapat

lain menyebutkan, yakni: tidak memiliki seruan yang menjadikannya

layak sebagai tuhan di dunia maupun di akhirat. Al Kalbi berkata,

"Tidak mempunyai syafa' at."

$ alf:;rt @o" sesungguhnya kita trembsli kepada Atlah),
yakni kembalinya kita adalah kepada-Nya, yaitu dengan kematian,

kemudian dengan pembangkitan kembali, lalu Allah membalas setiap

orang sesuai dengan haknya, yang baik maupun yang buruk.

)3\ 44 Oi+$i<rt <ao" sesungguhrrya orang-orang

yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka), yakni: yang

banyak melakukan kemaksisatan terhadap Allah. Qatadah dan Ibni
Sirin berkata, "Yakni orang-orang musyrik." Mujahid dan Asy-Sya'bi
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berkata,'Mereka adalatr orang-orang yang menumpahkan darah tanpa

alasan yang dibenarkan syari'at." 'Ikrimah berkata, "Yaitu orang-

orang yang sombong dan sewenang-wenang." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang melanggar

batasan-batasan Allah.

Lafa^ 81 ai teaua tempat ini di- 'athf-kar- kepada 31 pada

kalimat ;y'i-l-li.ji1li ltottua apa yang kamu seru supoya aht

(beriman) kcpadanya\. Maknanya: dan pasti batrwa kembalinya kita

kepada Allah, dan pasti batrwa orang-orang yang melampaui batas...

dst.

H J:t\U <r!{ffi (Ketak kamu akan ingat kepada apa

yang htlratalan kepadamu) ketika turunnya adzr;b kepada kalian, dan

kalian akan mengetatruui batrwa aku telah menyampaikan nasihat dan

memperingatkan kalian. Ungkapan yang global ini mengandung

ancaman yang sangat jelas.

fii Jy<srfi Yr*i (Dan aht menyerahkan urusanku kcpada

Allah), yakni: aku bertawakkal kepada-Nya dan menyerahkan

urusanku kepad-Nya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ia
mengatakan ini ketika mereka hendak menyakitinya. Muqatil berkata,

"Orang yang beriman ini lari ke bukit sehingga mereka tidak dapat

menganiayanya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang

mengatakan ini adalah Musa. Pendapat yang tepat adalatr yang

pertama.

liH,V*V';if '{;j (Maka Altah memeliharanya dari
lrejahatan tipu daya mereka), yakni Allah melindunginya dari reka

perdaya dan tindakan buruk yang hendak mereka timpakan

kepadanya. Qatadah berkata, "Allah menyelamatkannya bersama Bani

Israil."

gt:ill'ii'o;tJi )E36 (dan Fir'aun beserta kaumnya

dilrepung oleh adzab yang amat btruk), yakni: adzab yang sangat
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buruk meliputi dan menimpa mereka. Al Kisa'i berkata, "Dikatakan
6*-i - tJ;, -b4- :ow apabila turun dan menimpa." Al Kalbi
berkata, "Mereka tenggelam di laut, lalu masuk neraka." Yang

dimaksud dengan lt:"j it adatah Fir'ann dan kaumnya. Tidak
dinyatakan itu karena penyebutan mereka telah terwakili dengan

penyebutan Fir'aun, karena dia lebih layak daripada mereka. Atau
yang dimaksud dengan $y| i|t adatah Fir'aun sendiri. Pendapat yang

pertama lebih tepat, karena mereka semua diadzab di dunia dengan

penenggelaman,dan di akhirat nanti mereka akan diadzab di neraka.

Kemudian Allah $ menjelaskan adzab yang amat buruk tadi
yang masih global. Allah berfirmaru t#ifiX$6ry;j61
(Kepada mereka dinampaklran nerako pada pagi dan petang). Marfu'-
nya ':61 (neratra) karena sebagai badal dari 

"61J1'$L 

(adzab yang
amat buruk). Pendapat lain menyebutkan, bahwa karena lafazh ini
sebagai lrhabar dari mubtado'yang dibuang, atan mubtada' yang

Htabar-ny", 6t5j- (Kepada mereka dinampakkan). Pendapat yang

pertama lebih tepat dar- di-rajih-kap, oleh Az-Zajiaj. Berdasarkan

kedua pendapat terakhir, maka kalimat ini adalah kalimat permulaan

sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

Ini dibaca juga dengan nashab 66q aengan anggapan adanya

fi'l yarry ditafsirkan oleh litj-dari segi makna, yakni: trit bfu-
W ltJ#-(mereka masuk neraka yang ditampakkan kepada m'ereka),

atau karena pengkhususan. Al Farra' membolehkan khafadh 1Srit1
sebagai badal dari gtai,li.

Jumhur berpendapat, bahwa penampakkan ini di alam barzakh.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini di akhirat. Al Farra' berkata,

"Di dalam ayat ini terdapat taqdim wa ta'khir (ada kalimat yang

didalrulukan dan diakhirkan penyebutannya), yakni: ',;{ittFy jV Wit
*.*i t3:to * tt*'fr3r3gr1,ir (Mastrkkanlah Fir,aun dan kaumnya ke

dalam adzab yang sangat keras, yaitu ditampakkannya neraka kepada

mereka pada pagi dan petang)." Tidak ada jalan rurtuk mengambil
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pemaknaan_ yang dipalsakan ini, karena kalimat CViAniiiiiij
gl33'fr16,f;3E (don pada hari teriadinya Kiamat. (Dilmtatran

kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'atm dan lcaumrrya ke dalam

adzab yang sangat koras.) menunjukkan dengan jelas batrwa

penampakkan inr di alarn barzald.

Kalimat W;l (Masuk*anlah) dengan perkiraan adanya

@ikatakan kepadaperkataan, yakni: 5t39. iv *'J|?$,$AI. Jq
malaika! 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya..). VliS'fr\ @dzab

y.ang sangat kereis) adalatr adzaib neraka.

Hamzah, Al Kisa'i, Nafi' dan Hafsh membacany ", 
'b,3"

dengan hamzah dan kasrah pacr. Htaa', yaitu dengan perkiraan adanya

perkataan sebagaimana yang disebutkan tadi. Adapun yang lainnya

membacanyu, 9Ll3'ilmasuklah), dengan hamzah washl, d"i - ',ys
pt-(masuk), sebagai perintah bagi Fir'aun dan kaumnya untuk

masuk, dengan perkiraan adanya kata seruan, yakni: S*9 il u- l.9lt,3l

.7rfuir iil lmasuklah kalian, watrai Fir'aun dan kaummu ke dalam

adz^b yang sangat keras).

)Ai,i<rfifiib (Dan (ingatlah) kettka mereka

berbantah-bantah di dalam neraka). Zharf ini pada posisi nashab

karena disembunyikannya Sti (ingatlatr). Maknanya: ingatlah

kaummu ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka.

Kemudian Allah $ menerangkan berbantatran-bantahan ini.

Allah berfirman, fij,UJi 6-{JW1A1Jfr @a" orans-orans

yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri)
dari tunduk kepada para nabi dan mengikuti mereka, karena mereka

(orang-orang yang menyombongkan diri) sebagai para pemuka

kekuturan. g: {5K61 1sr" ungguhnya kami adalah pengihtt-

pengihttmu). (:Sjarnak d*i &tt, seperti iLA dan i;6. Atau sebagai

mashdar yang berposisi pada posisi ismul fa'il, yahai: ifor3. Atau

dengan anggapan dibuangnyamudhaf, yakni: d gf . Ulama Bashratr
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mengatakan, "lpl bisa sebagai kata tunggal dan bisa sebagai kata

jamak." Ulama Kufah mengatakan, batrwa ini kata jamak, tidak ada

bentuk tunggalnya.

)61 Gli';'V 6P A1,J4 (matw dapatkah tramu

menghindarlcan dari kami sebagian adzab api neraka?), Yakni:

dapatkatr kalian mencegahkan dari kami sebagian adza;b darinya atau

menanggungnya bersama kami. Manshub-ny" V*i. karernfi'l yarg
diperkirakan, ymg ditunjukkan oleh (ui.i,3, yakni: t# ge'ttil:ts',Y

(dapatkah kalian mencegahkan dari kami sebagian), atau: tj! 'ofe',y
t:,*l @apatkah kalian mencegabkan dari kami sebagian), karena

mengandung makna \hv, yakni t$(ititjrylvet,t, (dapatkah

kalian menanggurg bersama karni sebagian), atau manshub-nya itu
karena sebagai mashdar.

W. 'g 6y V14 <r-itl 36 (orang-orans yans

menyombongkan diri menja+ab, 'Sesungguhrrya kita semuo sama-

sama di dalam neraka).Ini kalimat permulaan sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diperkirakan. Maknanya: sesungguhnya kami dan

kalian sama-sama berada di dalam Jahannam, maka bagaimana

mungkin kami menolong kalian

Jumhur membacanya: k dengan rafo' karena sebagai

mubtada', dar- khabar-nya:Q;.. Dan rangkaian kalimat ini sebagai

khabar 31. Oemikian yang dikatakan oleh Al Akhfasy. Sementara Ibnu

As-Sumaifi' dan 'Isa bin 'Umar membacanyurLl,dengan nashab. Al
Kisa'i dan Al Farra' berkata, "sebagai penegas tsm'isldengan makna:

Oi3 t*o semua). Dan tamyin-nya sebag u badal dai mudhaf ilaih.'
Pendapat lain menyebutkan, batrwa manshub-tya ini karena sebagai

haal. P endapat im di-r ajrft -kan oleh Ibnu Malik.

,V$ 4:& b',i{i 6L (karena sesungguhnya Atlah telah

. menetaplan kputusan mttara lwmba-hamba-(Nya)), yakni
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memutuskan di antara merekq bahwa segolongan di surga dan

segolongan lainnya di neraka.

)6i!.'u$l3$ (Dan orang-orang yang berada di dalam

neralra berkata), yaitu umat-umat yang kafir, baik para pemuka

maupun golongan lemah mereka. ;SiagSa (kcpada peniaga'

penjaga neraka Jahannam). ,|fli jamak E;trji, yaitu para malaikat

penjaga neraka yang ditugasi mengadzab para penghuni neraka. !/31

vtaill{iti|.g JfA'F, (Mohonkanlah pada Tuhanmu supava

Dia meringankan adzib dari kami bmang sehari). tiiaaaWr zhad

fteterangan waktu) untuk Jil (meringankan), maf'd Jif
dibuang, yakni: W 1e yrlilr U # & ;.iltf- aau Q3l rJ (supaya Dia

meringankan sedikit adzuib dari kami barang sehari atau dalam sehari).

Karimat *+tUr4A*S-!f diri3 (Peniaga

Jahannam berftata, 'Dan apakah belum datang kepadamu rasul-

rasulmu dengan memba,wa kcterangan-lreterangan? ) adalah kalimat

permulaan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, dan

pertanyaan ini sebagai celaan dan kecaman. &$13 (l[ereka

menjawab, 'Benar, sudah datang. ) Yakni: benar, mereka telatr datang

kepada kami dengan membawakan itu, tapi kami tidak beriman

kepada mereka dan hujjah-huiiatr yang jelas yang mereka bawakan.

Setelatr mereka mengaku, $6 eeniaga-peniaga Jahannam

berkata), yakni para malaikat penjaga Jahannam mengatakan kepada

merek4 V';13 (Berdo'alah kamu), yakni: jika perkaranya memang

demikian, maka berdoalah kalian, karena kami tidak mendoakan orang

yang kafir terhadap Allah dan mendustakan rasul-rasul-Nya setelatr

datang kepada mereka dengan rnembawakan hujjatr-hujjatr yang nyata.

' 
Kemudian para malaikat itu memberitatru mereka, bahwa doa

mereka itu tidak bergrgra sama sekali. Mereka berkata, f$tU;
,# o-1p;Yl-Sl loan do'a orang-orang ka/ir in hanyolah sia-sia

betaka),yakni sia-sia (nihit), bathil, rugi dan binasa.

TAFSIR FATHUL QADIR 785



Kalimat W;6jrjt% jL56L (sesungguhnya Kami
menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman) adala
kalimat permulaan dari Allah S, yakni: Kami menjadikan mereka
menang atas musuh-musuh mereka dan menundukkan mereka.
Maushul ini t&rijt] berada pada posisi nashab karena dr-,athf-kan
kepada la&, yakni: sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami
,dan sesungguhnya Kami menolong orang-orang yang beriman
bersama mereka. f;Xiiy_fiA (pada kehidupan dunil dengan apa
yang Allah janjikan kepada mereka, yaitu pembalasan terhadap
musuh-musuh mereka dengan kematian, penawanan dan
penundukkan. 3i&liiiili$-J Oo" pada hari berdirinya saksi-saksi),
yaitu Hari Kiamat

zatdb.* Aslam berkat4 "3i6'ii (sarrsi-sarrsi) ini adalah para
malaikat dan para nabi." Mujahid dan As-suddi berkata, " 3i*\i
(saksi-salal) ini adalah, para malaikat bersaksi untuk dan para nabi
bahwa mereka telah menyarrpaikan risalah dan umat-umat mereka
mendusatakan mereka."

Az-Zajjaj berkata, *3€-I\ii adalah jamak dari l+Lii (saksi),
seperti ka,a $A dan QU..b'i." Arr-Nuhas berkata, ..Bentuk;;96 tidak
dijamak menjadi jtjJl, dan tidak diqiyaskan padanya, akan tetapi ini
berdasarkan apa yang didengar. Berdasarkan ini, maka ,Mi-ii adalatr
jarnak foi, ssps6i kata l-a1 aan 3,A1.-

Makna menolong mereka pada hari berdirinya saksi-saksi,
bahwa Allah membalas mereka sesuai dengan amalan mereka, yaifu
memasukkan mereka ke dalam surga dan memuliakan mereka dengan
penghormatan-Nya, dan membalas orang-orang kafir sesuai dengan
perbuatan merek4 yaifu mengutuk mereka dan memasukkan mereka
ke dalam neraka. Itulah makna firman-Nya: #3S'Wi,€J.!;j-'fr1';43 (yaitu) hari yang tidok berguna bagi orang-orang zhalim
permintaan maafnya, dan bagi merekolah rarmat), yakni dijauhkan
dari ralrmat. ,l:xl'61;ffj 9"" bagi merekalah tempat tinggal yang
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buruk),yakni neraka. Lafa^ i)- ntadalah ba(al dari 3t{.r'li ?*?Y-
(hari berdirinya saksi-saksl): Tidak bergunanya permintaan maaf pada

hari itu karena itu adalatr permintaan maaf yang bathil, alasan yang

Jumhw membacanya: 'gp, dengan taa' bertitik dua di atas.

Sementara Nali' dan orang-orang Kuf'ah membacanya dengan yaa'

bertitik dua di bawatr lU Semuanya diboletrkan dalam batrasa.

Al Bukhari di dalam Tarildt'rrya dan Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai firman-Nya, {aorAiSY
:.;.3l19L)71 <*" sesungguhnya orang'orang yang melampaui

batas, mereka itulah penghuni neraka), ia berkata, "(Yaitu) orang-

orang yang menumpatrkan darah tanpa haknya ltanpa alasan yang

dibenarkan syari' at]."

Al Bukfiari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu

'IJmar, ia berkatq "Rasulullah $ bersabda, $" di itu tiil €A'ot
;* 16, St :t itrs ity,H,,F :* 1tsit,F f, b€ b1',6,1;;rti a(au L3s'ii

*ui, t*-rtl'd,r as*- & !"uio tk ,'i'\A-,rA S;1 (sesungguhnya

seseorang dari kolian apabila ia meninggal dunia, maka okan

ditampalrJran kepadanya tempat dudulmyo pada pagi dan sore hari.

Jitra ia termasuk ahli surga maka (ditampakkanya tempatrrya) sebagai

ahli surga, dan bila ia termasuk ahli neraka maka (ditampakkan

tempatnya) sebagai ahli nerafta, lolu dikatalan ftcpadanya, 'Inilah

tempat dudulonu kelak hingga Allah membangkitkanmu kepadanya

pada Hari Kiamat.).ur77 Ibnu Mardawaih menambalrkan: "Kemudian

beliau membacakan: WifiLWaty;SAt (Kepada mereka

dinampalrlran neralca pada pagi dan petang).*

Diriwayatkan oleh Al Baz'zar,Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan

ia menshatritrkannya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam lsy-
Syu'ab dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi $, beliau bersabda, 'r!*rf 'o.jll Li

tnMtrtta|aq 'alaih, AlBukhari (1379) dan Muslitn @n199).
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'rtr &61 \1$rs il p'-i (ridaHah seseorang yang baik berbuat kebaikan

baik seorang muslim maupun seorang kartr kccuali Altah
membalasnya). Kami bertanyq "'Wahai Rasulullah, bagaimana

balasan bagi orang kafir?'gbliau bersabda, U.l tg151i,!ag friri jW,
(Harta, anal6 kcsehatan don serupanya). Kami bertanya lagi,

"Bagaimana balasannya di akhirat?" Beliau bersabda, ,;tlJ;il $2!s Ulile

(Adzab yang lebih ringan dari adzab (yang sangat kcras)). Lahr
Rasulullah S membacakan ayat: VlaiSi'fr6,t;3t;'6>21
(Masukkanlah Fir'aun dan kouwtya kc dalam adzab yang sangat
keras).r7t

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia
menghasankanny4 Ibnu Abi Ad-Dunya, Ath-Thabarani, Ibnu
Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syt'ab, dari Abu Darda, dari
Nabi g, beliau bersabda, ?ji-';+ ')t *j,f '&r ?, d ,f'+ l*'r: li
yq! (narangsiapa membela kchormatan saudararqta, maka Allah
alran memalingkan dari wajabtya api neraka Jahannam pada Hari
Kiamat). Kemudian beliau membacakan ayat: 6-$Ggri )2:it3y
lj1ll (Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-
orang yang beriman).r7e Ibno Mardawaih juga meriwayatkan seperti

itu dari Abu Hurairatr.

r"Dha'i7 Al Baihaqi di dalam Asygta'ab (lD6O); Al Hakim eD53) dan ia
mengatakan, "Hadits ini sanadnya shahih nrmun mereka berdua (Al Bukhari dan
Muslim) tidak mengeluarkannya" Adz-Dzahabi mengomentari, bahwa,Utbah
disangsikan. Saya katakan: Maksudnya "dalah 'Utbah bin Yaqzhan. Al Hafizh
mengatakan, "Dha'if."

'nshahih. Ahmad (6ltAg); At-Tirmidzi @th. t93t); Al Baihaqi di d^tarr- Ash-
Slo'ab (6/l l1) dan dishahihkan oleh AlAlbani.
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'6i4;fr ,4it315653,i;i*iH

t;;i1'; S y;Jf{ 5:$ i @ <dti I 3:
@ a+iisi+3az;t\,1{,#?

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa;

dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israilruntuk meniadi

petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berJikinMaka

bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janjiAllah itu benar, dan

mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah setaya mcmuii

Tuhanmu pada waktu petang dan paglSesangguhnya orang4rrang

yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang

sanryai kepada mercha tflah ada di dabm dada mereka nelainkan

hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang tmereka sekali-kali tiada

akan mencapainya, maka mintabh perlindungan kepada Allah.

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha
Melihat Sesungguhnya penciptaan langit dan burt bbih besar

daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyahan manusia

tiada mengetahulDan tidaklah samo orang yang bula dengan orang

yang melihat, dan tidaklah (pula sama) otang-orang yang beriman

serta mengerjakan amal sholih dengan orang4rrang yang durhaka

Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.Sesungguhnya Hari
Kiamat pasti akan datang, tiada keraguan tentangnya, akan tetapi

kebanyakan manusia tidak beriman.Dan Tuhanmu berftrman,

' B erdo' alah kep ada-Ku, nis caya akan Kuperkenankan bagimu

Sesungguhnya orangerang yang ruenyombongkan diri dari
mcnyembah-Ku akan nasuk neraha fahannam dalam keadaan

hina dino.Allah-lah yang nunjadikan malam untuk kamu supaya
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hamu beristbahat padonya; dan nunjadikan siang terang

benderang. Sesungguhnya Allah benar-benor mgfipunlai karunia
yang dilbtryahkan atas manusia, akon tetapi kebanyakan manusia

tidak berryuhur,Yang demihian itu adalah Allah, Tuhanmu,

Pencipta segala sesuatu,tiada Tuhan (yang berhak disembah)

mehinkan Dia; naha bagoinwnahah kamu dapat

dipolinghan?Seperti demihianlah dipalinghan orong4rrang yang

selalu nengingkafi ayat+yar Allah.Allah-lah yong meniadihan

brmi bagi hamu terupat nunetap dan langit sebagai atap, dan

mcmbentuh kamu lalu nwnbagushan rupamu serta memberi rezehi

dengan sebagianyang baih-baik" Yong demikian adalah Allah
Tuhanmu, MahaAgungAllah, Tuhan semesta alam.Dialah Yang

hidnp kehal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) mclainkon Dia;
maha sembahlah Dia dengan memarnikan ibadah hepado-Nya

Segalapuji bagiAllah Tuhan setusta alam.n

(Qs. Ghaafir [40]: 53-65)

Firman-Ny4 Ua"4l,iiq?:(nj (Dan sesungguhrrya telah

Kami berikan petunjuk lcepada Musa).Ini termasuk bagian dari apa

yang dikisahkan Allah tadi tentang pertolongan bagi para rasul-Nya.

Yalirri: Kami berikan Taurat dan kenabian kepadany4 sebagaimana

disebutkan di dalam firman Allah &, aiiq'e;7li{it-t3y
3||'sesungguhnya Kami telah menurunkan Krtab Taurat di

dalamrrya (ada) petunjuk dan caltaya (yang menerangi)." (Qs. Al
Maa'idah [5]: aa)). Muqatil berkata, '?etunjtrk dari kesesatan, yakni

Taurat."

4,ii i1h,ib;jcif @D .tdi $#lt{.6-,iV (don

Kami wariskan Taurat lcepada Bani Israil, untuk menjadi petunjuk

dan peringatan bagi orang-or(mg yang berJikir). Yang dimaksud

dengan +4i m aaaan 3rr;ilr (Tarnat). Makna w;l lXami
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wariskan), batrwa setelah Allah $ mengrunkan Taurat kepada Musa"

Taurat itu masih tetap ada bersama mereka, dan mereka mewarisinya

dari generasi ke generasi. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan ,!4i ini adalah semua kita yang diturunkan

kepada para nabi Bani Israil setelah meninggalnya Musa.

Kalimat {.4ic$ (meniadi petuniuk dan peringatan)

berada pada posisi nashab sebagai naful liailih, yakni: unhrk

memberi pehrnjuk dan peringatan. Atau karena sebagai mashdar pada

posisi haat fteterangan kondisi), yakni: sebagai petunjuk dan

peringatan. yang dimaksud dengan gi;ni,$l uaa* orang-orang

yang memiliki akal yang sehat.

Kemudian Allah memerintatrkan Rasut-Nya s untuk bersabar

terhadap berbagai kesutitan. Allah berfirman, 3,;t1"6 5yJi6
(Maka bersaborlah kamu, korena sesungguhnya janii Allah itu benar),

yakni: besabarlatr terhadap gangguan kaum sebagaimana

bersabarnya rasul-rasul sebelummrl karena Sesungguhnya janji Allah

yang drjanjikan kepada rasul-rasul-Nya adalah benar, tidak akan

diselisihi dan tidak diragukan kepastian terjadinya. Ini sebagaimana

disebutkan di dalam fi rman-Ny a, lil':i *3 l3y {S e turswhnya Kami

menolong rasul-rasul Kami), dan firman-Ny4 VIQ We.:6i
'o#;fr '{ti'|fu @si}Ai'{,fi @afgr'Danses;ungguhnvatetah
tetap janji Kami trepada lwrnba-hamba Kami yang meniadi rasul,

(yaitu) sesungguhnya mereka itulahyang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang." (Qs'

Ash-shaaffaat [37]: l7l-173). Al Kalbi berkata, "Hukum ayat ini

telah dihapus oleh aYat Pedang."

Kemudian Allah & memerintahkan beliau agar beristighfar

untuk dosanya. Allah berfirman, 414ffi (dan mohonlah

ampunan untuk dosamu). Suatu pendapat menyebutkan, bafuwa

maksudnya adalah 4 *iS (dosa trmatuu). Ini berdasarkan anggapan

dibuangnya mudhaf, Pendapat lain menyetutkan, batrwa maksudnya
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adalah dosa-dosa kecil, demikian menurut pendapat yang mengatakan

bahwa para nabi juga bisa berdosa dalam bentuk dosa kecil. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa ini hanya berupa ibadatr Nabi $ dengan

beristighfar untuk menambah pahala, karena Allah telah mengampuni

dosa beliaq baik yang telah lalu rnaupun yang akan datang.

fu;J,b t#UtE; *& (dan bertasbihtah seroya

memuji Tuhanmu pada waku petang dan pag), yakni: dawarnkanlah

itu, yakni senantiasa mensucikan Allatl disertai dengan memuji-Nya.

Suatu pendapat menyebutkarq bahwa makzudnya: shalatlatr di kedua

waktu itu, shalat Ashar dan shalat Subuh. Demikian yang dikatakan

oleh Al Hasan dan Qatadah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

keduanya adalah dua rakaat pagl dan dua rakaat petang, dan itu
sebelum diwajibkannya shalat yang lima waku.

i# +LI7 +a, 3i #:; O 5J5G-63 Ll s e s un g guhny a

orang-orang yang memperdebatkan tentong ayat-ayat Allah tanpa

alasan yang sampai lcepada mereko), yalcni tanpa alasan yang jelas

yang sampai kepada mereka dari Allah &.

"i?JS7.r;3*g$ (tidak ada di dalam dada mereka

melainlrnn hanyalah (keinginan akan) kebesaran), yakni: tidak ada di

dalam dada mereka selain kesombongan dari kebenaran yang

mendorong mereka mendustakanmu. Kalimat )+)i+iJ Oang
merelra selrali-koli tiada akan mencapairrya) adalah sifat untuk "i?.
Az-Zajjaj berkata, "Maknany a: fi iglrsl d.\g^ u ;yty I byib e u
(tidak ada di dalam dada mereka melainkan hanyalatr kesombongan

yang mereka sekali-kali tiada akan mencapai keinginan mereka

dengan itu)." Ia menganggapnya ada mudhaf yang dibuang. Yang

lainnya mengatakan, yakni: yang mereka sekali-kali tidak akan

mencapai kebesaran itu. Ibnu Qutaibah berkata, "Maknanya:

sesungguhnya di dalam dada mereka hanya ada kesombongan. Yalmi

sombong terhadap Muhammad $ dan ambisi untuk mengalabkanrya,

namun sekali-kali mereka tidak akan mencapai itu." Pendapat lain
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menyebutkan, batrwa yang dimaksud dengan i5ir ini adalah perkara

yang besar, yakni: mereka meminta kenabian, atau meminta perkara

besar yang dengan itu mereka bisa mencapaimu dengan membunuhmu

dan sebagainya, namun mereka tidak akan mencapai itu. Mujahid

berkata, "Maknanya: di dalam dada mereka terdapat rasa besar yang

sekali-kali mereka tidak akan mencapainya."

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik.

Pendapat lain menyebutkan, batrwa yang dimaksud adalah kaum

yahudi sebagaimana yang insya Allah riwayatlya akan dikemukakan

di akhir pembahasan bagian ini.

Kemudian Allah & memerintahkan beliau agar memohon

perlindungan kepada AUal, dari kejatratan mereka. Allah berfirman,

6iA1 5f frLV\irgl, (matra mintatah pertindungan

lrepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mende.ngar lagi Maha

Melihat), yakni: maka berlindunglah kepada-Nya dari kejahatan, reka

perdaya dan kewenangan mereka terhadapmu, karena sesungguhnya

Dia Matra Mendengar perkataan-perkataan mereka" lagi Maha Melihat

perbuatan-perbuatan merek4 tidak ada sesuatu pun yang luput dari-

Nya.

Kemudian Allah S menerangkan betapa besarnya kekuasaan-

Nya. Allah berfirman, ,iAl jEiriAqJigerAlfr
(Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada

penciptaan manusia), yakni lebih besar di dalam jiwa dan lebih jelas

di dalam dada, karena sangat besarnya langit dan bumi, yang mana

keduanya bisa stabil tanpa tiang penyangg4 serta berjalannya bintang-

bintang dan meteor-meteor tanpa media. Maka bagaimana bisa

mereka mengingkari pembakitan kembali setelah mati yang lebih kecil

dari langit dan bumi. yaitu sebagaimana disebutkan di dalam firman-

Nvu -ii+,fu-it{61l9,Arib ,,i(ti 'dL ,sil ;$3l"oan ridoHah

Tuhan yang menciptalwn langit dan bumi itu berhtasa menciptakan
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kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu?." (Qs. Yaasiin

[36]:81).

Abu Al 'Aliyah berkata *Malananya: penciptaan langit dan

bumi lebih besar daripada penciptaan daiial ketika ia dianggap besar

oleh kaum yatrudi." Yalrya bin Salarn berkata, "Ini argumen terhqlap

orang yang mengingkari pembangkitan kembali setelatr mati. Yakni:

penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada mengulang

penciptaan manusia."

1tfr{ n6fi'}4'"6113 @kan tetapi kebarryakan manusia

tiado mengetahui) besarnya kekuasaan Alhh, dan bahwa tidak ada

sesuatu pun yeng melemabkan-Nya.

Kemudian, setelah Allah S menyebutkan bantahan dengan

kebathilaq selanjuhya adalah menyebutkan perumpamaan tentang

kebathilan dankebenaran, dan bahwa keftranya tidaklah sama. Allah

uernrmaru 613 aiJ$1rsi.,::lV3 (oan tidaHah sama orang yang

buta dengan orang yang melihar), yalcni orang yang membantah

dengan kebathilan dan orang yang membantah dengan kebenaran.

t :r 4i{i "};\,Afi\}tt'$tf,'r$V (dan tidaHah (puta

sama) orang-orang yang beriman serto mengerjalcan amal shalih

dengan orang-orangyang durhaka), yakni: dan tidak sama pula orang

yang berbuat kebaikan yang berupa keimanan dan amal shaftlu dengan

orang yang berbuat keburtrkan yang berupa kelufuran dan

kemaksiatan. Tambalran lafazh 1 pudu kalimat f<r/jllfi sebagai

penegas.

<rtf'tngi.$ 6raiat sekali komu mengambil pelaiaran).

Jumhur membacany a:$ifUl (mereka mengambil pelajaran), dengan

yaa' bertitik dua di bawatr dalam bentuk ghaibiyyah (redaksi orang

ketiga). Qira'ah ini dipilih oleh Abu 'Utaid dan Abu Hatim, karena

yang r.fs[trmnyo dan seGlahnya juga ghaibiyyah, bukan

khitlub(redaksi orang kedua). Orang-orang Kufah membacanya
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dengan /aa'bertitik dua di atas t<rrf'sldalam bentuk Htitab yarrg

berupa pengalihan (yakni dari bentuk redaksi ghaibiyyah kepada

thithab). Yakni: $tf6 $W rrlfi (sedikit sekali kamu mengambil

pelajaran).

. l7+.61'1-i fAi$y lsesungguhnya Hari Kiamat pasti

akan datang, tiada keraguan tentangnya), yakni: tidak ada keraguan

tentang kedatangan dan kejadiannya. 6j3-$ 'tili'},+1$:5
(akan tetapti kebanyakan manusia tidak beriman) kepada hal itu dan

tidak membenarkannya karena pendeknya pematraman mereka dan

lematrnya akal mereka qntuk mematrami hujjah. Yang dimaksud

dengan kebanyakan manusia adalatr orang-orang kafir yang

mengingkari pembangkitan kembali setelah mati.

Kemudian, setelah Allah $ menerangkan batrwa terjadinya

kiamat adalah pasti dan tidak ada keraguan tentang kepastian

terjadinya, selanjutrya Allatl mengarahkan para hamba-Nya kepada

sarana menuju kebahagiaan di negeri abadi. Karena itu Allah
memerintahkan Rasul-Nya # agar menceritakan dari-Nya apa yang

diperintahkan-Nya untuk disampaikan, yaitu: OIJ?H:Jt:
K+{t (Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya

alran Kuperkenankan bagimu). Mayoritas mufassir mengatakan,

bahwa maknanya: Esakanlatr Aku dan sembahlah Aku, maka Aku

akan menerima ibadah kalian dan mengampuni kalian. Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ;r;fur ini [yakni dari

dlJl adalah memohon didatangkannya manfaat dan dicegahkannya

madharat. Pendapat yang pertama lebih tepat, karena iffur ai dalam

kebanyakan penggunaannya di dalam Al Kitab yang mulia adalatr

ibadah.

Saya (Asy-Syaukani) katakan: Melainkan pendapat yang

kedua lebih tepat, karena makna i6fut secara hakikat dan secara syar'i

adalatr +iltr @ennintaan; pennohonan). Bita kata ini digunakan

dengan makna selain itu, maka itu adalah kiasan, karena iOfur itu
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sendiri berdasarkan maknanya yang hakiki adalah ibadah, bahkan

intinya ibadah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits shahih.

Jadi, Allah & telah memerintabkan para hamba-Nya agar berdoa

kepada-Nyq dan menjanjikan kepada mereka untuk memperkenanan

doa merekq janji-Nya adalah benar, dan ketetapan di sisi-Nya tidak

dapat diubah, dan Dia tidak akan menyelisihi janji.

Kemudian Allah & menyatakaq batrwa doa ini berdasarkan

maknanya yang hakiki, ydtu Cnllalt (permintaan; permohonan), juga

termastrk beribadatr kepada-Nya Allah berfirman, .6i$::S-OJi't'y-
6q)"'fr+'bjL# OlQ & (Sesungguhnya orang-orang yang

menyombongkan diri dari merryembah'Ku akan masuk neraka

Jahannam dalam keadaan hina dina), yakni 'UtW OJJ3 Gr"u dina).

Ini ancarnan yang keras bagi orang yang enggan berdoa kepada Allah,

dan di sini terkandung kelembutan yang besar terhadap para hanrba-

Nya serta kebaikan yang agung bagi mereka, karena Allah

mengancam orang yang tidak meminta kebaikan kepada-Nya dan

memohon ditolakkan keburukan darinya, dengan ancaman keras ini

dan siksaan yang berat ini. Karena itu watrai para hamba Allah,

tujukantah keinginan kalian dan gantungkanlatr segala permohonan

kalian kepada Dzat yang telatr memerintahkan kalian unfirk

menujukannya kepada-Nya dan menunjukkan kalian trntuk

menggantungkannya kepada-Nya, serta menjamin bagi kalian untuk

memperkenannya dengan memberikan apa yang dimohon itu. Karena

Dia Maha Pemurah secara mutlalg yang memperkenan permohonan

orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Nya, dan Dia murka

terhadap orang yang tida& meminta kartrnia-Nya yang besar dan

kepemilikan-Nya yang luas, yang dibutuhkan dalam urusan dunia dan

agama.

Suatu pendapat menyebutkaq bahwa janji pengabulan ini

terikat oleh kehendak, yalni: niscaya Aku perkenanan bagimu jika

Aku menghendaki, seperti firman Allah &, tttfit1ri35,,-1d4
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i6fmaka Dia menghilangkan bahoya yang karenanya konu berdo'a

kcpada-Nya, jilca Dia menghettdaki." (Qs. Al An'aam [6]: a1).

Jumhur membacany 
", 

{tjL:{' (akan masuk), dengan fathah

pada yaa' dan dhammah pada Htaa' dalam bentuk bina lil fa'il.
Sementara Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishih, Warasy dan Abu Ja'far

membacanya dengan dhammah padz yaa' da1. fathah pada yaa' dalam

benhrk bina lit maf'ul Pie$(akan dimasukkan)1.

Kemudian Allah & menyebutkan sebagian. nikmat yang

dianugerahkan-Nya kepada para harrba-Nya. Allah berfirrran, rg 512fi1

)+.V<3-j1l/r{ G (Allah-tah yang menjadikan malam untuk

lramu supcya kamu beristirahat padonya), yakni beristirahat dari

beraktifitas dalam mencari reznki, karena malam Allah jadikan gelap

lagi dingin yang lebih sesuai untuk istirahat, diam dan tidur. 3q1i3
l"ei (dan meniadikan siang terang benderang), yakni 4/ (terang

benderang) sehingga kalian bisa melihat keperluan-keperluan kalian

dan beraktifitas dalam mencari penghidupan kalian.

q$i&,F iiN <rS (Sesungguhnya Attah benar-benar

mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia) dengan

menganugerahkan nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhingga kepada

mereka.

<;iFS.{ u:6i'i'1t.SS; (atcan tetapi *ebanvakan

manusia tidak bersyuhtr) atas nikmat-nikmat itu dan tidak

mengakuinya, baik karena pengingkaxan mereka terhadap nikmat-

nikmat itu seperti perihalnya orang-orang kafir, atau karena kelalaian

mereka untuk memperhatikan, dan karena meremehkan kewajiban

untuk bersykur kepada pemberi nikmat, dan mereka itulah orang-

orang yang jatril.

1, Sy;iy'tr ,(;r [Llg-'$$lltt'rUl!; (Yang demikian itu

adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu,,tiada Tuhan (yang

berhak disembah) melaittlwn Dil). Di sini Allah s menerangkan
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kesempurnaan ket<trasaan-Nya yang berkonselonensi keharusan

mengesakan-Nya. Jumh,r membacanya: lLL, dengan rafa' karcna

sebagai khabar setelah khabar yaog pertama. Sementara Zaid bin 'Ali
membacanya dengan nashab sebagai pengkhususan tflt'].

ifttfl';t(, (maka bagaimanakoh kamu dapat dipalingkan?),

yakni: maka bagaimana bisa kalian berpaling dari menyembabnya dan

berpaling dari mengesakan-NYa.

'ay5-$l $\VgO-Sl i$--o{K (seperti demikiantah

dipalingkan orang-orang yOng selalu mengingkari ryat-ayat Allah),

yakni: seperti pemalingan itulah dipalingkannya orang-orang yang

mengingkari ay at-ay at Allah lagi mengingkari keesaan-Nya.

Kemudian Allah & menyebutkan kepada mereka bentuk

nikmat lainnya yang Allah anugeratrkan kepada mereka, di samping

hal itu menunjukkan kepada kesempumaan kekuasaan-Nya_dan

keesaan-Nya dalam kettrhanan. Allah berfirman, H ifr 
"$tf:tii,4,,,ffibgy36ii (AllahJah yang meniadikan bumi bagi kamu

tempat menetap dan langit sebagai atap), yakni tempat menenap

dimana kalian hidup dan mati di dalamny a. '.v,,',13L @"" langit

sebagai atap), yakni atap yang berdiri dengan tetap

Kemudian Altah menerangkan sebagian nikmat-Nya yang

berkaitan dengan diri para hamba. Allah berfirman, '6H;fr
H)33 (dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu), yakni

menciptakan kalian dularn bentuk yang sebaik-baiknya. Az'Za11aj

berkata "Menciptakan kalian sebagai sebaik-baik hewan."

Jucrhur membacanya: Hr#, dengan dlwmmah pada

sluad, sementara Al A'masy dan Abu Razin membacanya dengan

kasrah U3:t*1. Al Jauhari berkata, ":{blt 4engan kasrah pada

shoad- adatah bentuk logaVdialeUaksen lairmya untuk l*ata 'S!A -
dengan dhantmah paila shaa*."
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$iA?S; (serta memberi rezeki dengan sebagian vang

baik-baik), yakni yang dapat dinikmati.

;{-l:s <f*S demikian), yakni Yan-B.disifati dengan sifat-sifat

ug,rng 'ini <'#jj]i5. 3';itlg(iL-H.Ait1 @datah Attah

Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam), yakni yang

banyak kebaikan dan berkatr-Ny 
". 

'j $y'tlf{ $'Jti (Diatah Yang

hidup l@l(al, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia),

yakni: yang kekal, yang tidak akan binasa, yang Esa dengan

ketuhanan. 6;)\5'q-*"*16 @a*a sembahlah Dia dengan

memurnilran ibadah trepada-Nya), yakni dengan ketaatan dan ibadah.

'qJtii6b3.5 (Segalo puji bagi Allah Tuhan semesta alam). Al

Fara' berkata, "Ini adalah Htabar, dan di sini disembunyikan

perintah, yakni: Pujilah Dia."

'Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan -dengan

sanad yang dinilai shatrih oleh As-suyuthi- dari Abu Al 'Aliyah, ia

berkata, "Beberapa orang yanuai datang kepada Nabi $ lalu berkata,
.Sesungguhnya dajjal akan datang dari kami di akhir zaman, dan

perkaranya akan terjadi.' Lalu mereka menceritakan kedatrsyatannya,

lalu berkat4 'Kami melalcukan demikian dan melalcukan demikian.'

Lalu Allah menurunkan ayat: h;ri *6); e 5J+G-O'$i Ly

,4i, i J 'i9 $S V-2tt* ,t bt'# ,# (sesungguhnva

orang-orsng yang memperdebatftan tentang ayat-ayat Allah tanpa

alasan yang sampai kcpada mereka tidak ada di dalam dado mereka

melainlrnn hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-

tuti tiada alcan mencapainya), yakni tidak akan mencapai apa yang

dikatakanny^. it\ 3e5v Qnaka mintalah perlindungan kepada

Allah). Allah memerintah Nabi-Nya agar memohon perlindungan

kepada-Nya dari fitlah dajjal. Sungguh penciptaan langit dan bumi

lebih besar daripada penciptaan daiial.'

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ka'b Al Atrbar mengenai

ayat ini, ia berkata, "Mereka ifu kaum yatrudi, ayat ini diturunkan
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berkenaan dengan mereka terkait dengan penantian mereka terhadap

peristiwa daiial.'

'Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mun&ir meriwayatkan dari

Mujahid mengenai firman-Nyq 3i?$S7.at!*4oSQida* ado di

dalam dada mereka melainkan lwtyalah (keinginan alan) kebesaran),

ia berkata, *(Yakni) kebesaran Quraisy."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah,

Ahmad, 'AM bin Humaid, Al Butbari di dalam Al Adab Al Mufrad,

Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Al Mun&ir,

Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Ibnu Hibban, Al Hakim dan ia

menshalrihkannya, Ibnu Mardawailr, Abu Nu'aim di dalarn Al flilyah,
serta Al Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, dari An-Nu'man bin Basyir, ia

berkata, "Rasulullah # bersabda, ilu,;ir ii;o!,tn (Do'a adalah

ibadah). Kemudian beliau membacakan ayat: ,rrJiL4:'SCS
Q3:+ i1'u153-<rjli,""tX,;g (Dan ruhanmu berfirman,

'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari

menyemboh-Ku), ya?,ai Gei ;* (dari berdo'a kepada-f$. (tiL#
<r4-tiG @kan rnasuk neraka Jahannam dalam kcadaan hina

dina).- At-Tirmidzi mengatakan, "Hosan shahih.-rE0

Ibnu Mardawaih dan Al Khathib meriwayatkan dari Al Bara',

batrwa Rasulullah # bersabda, 4l;t,j1i3t 'i!f: ilO-esudt i|;b'$ L;

1fJ {SrturSyrhnya do'a itu adalah ibadah.Dan Tuhanmu berfirman,

' B er do' al ah kepada- Ku, nis c a! a akan Kuperkenanlcan b agimu).

Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih dan Abu Asy-Syaikh di dalarn l/
'Azhamah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Ny4

K,,bdl-rrfJ(Berdo'alahkcpada-Ku,niscayaakanKttperkcnmrkan

'wshahih. Ahmad @D67);At-Tirmdizi Q247); Ibnu Majah (3828); Abu Daud
(1479) dan dishahihkan oleh Al Albani ai dalam S&ab& As-Sunot
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bagimu), ia berkata, *(Yakni) esakanlah Aku,' niscaya Aku

mengampunimu."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menshahihkannya, dari

Jarir bin 'Abdullah mengenai ayat ini, ia berkatq "(Yakni) sembatrlah

Aku."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata,

"Rasulullatr # bersabd4 ili+Jti Abtni (Doa adalah istighfar

[permohonan ampunJ)."

Ibnu Abi Syaibatr, Al Hakim dan Ahmad meriwayatkan dari

Abu Hurairah, ia berkata "Rasulullah $ bersabda, t-:ab-fn'A P U
ff (Bmangsiapa yang tidak berdo'a kepada Allah, tnakn Allah

mur lra ke p ad any a)."r 8 |

Ahmad, At Hakim At-Tirmidzi, Abu Ya'la dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari"Mu'adz bin Jabal, dari Nabi ,6$, beliau bersabd4 'I

,b'*J\'&.it;t ,if.p V: il q'&;b'*)t ",45 ,ris ;H 3b '&
(TidaHah berguna kcwaspadaan terhadap takdir, akan tetapi doa

berguna terhadap apa yang telah diturunkan dan apa yang belum

diturunlran. Karena itu, hendaHah kalian berdo'o).tD

At-Tirmidzi dan Al Hakim At-Tirmidzi di dalam Nmtadir Al

Ushul meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkatq *Rasutullah #t
bersabda, fql U;o'.tft 1Oo'a adalah otalvrya (inti) ibadah))'|&3

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir serta Al Hakim dan ia

menshahihkannya, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Seutama-utamanya

Itr Sanadnya dha'if, Ahmad QAai; Al Hakim (l/4glldan mengomentarinya,
demikian juga Adz-Dzahabi. Saya katakan: Di dalam sanad merea berdua terdapat

Abu Shalih Al Iftauzi yang dikatakan oleh Al Hafiztt bahwa hadisnya lemah.
rE2 Sanadnya dha'tf, Ahmad (5D3D; Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam l/

Majma'(10/146) dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, namun

Syahr bin Hausyab tidak mendengar langsung. Sementara riwayat Isma'il bin

'Ayyasy dari orang-oran gHijazadalah riwayat yang dha'if,"

"'Dha'i7At-Tirmidzi (3371) dan dinilai dha'if olehAl Albani di dalam Dha'if
Al Jami'(3003).
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ibadah adalah do'a." Lalu ia membacakan ayat: taFJiH:XG[
#,r;f (Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya

akan Kuperkcnankan b agimu).

Al Bukhari di dalam Al Adab Al Mufrad meriwayatkan dari

'Aisyah, ia berkata" 'Nabi * ditanya, 'Ibadah apa yang paling

utama?' Beliau menjawab, 11jfil, e,;lt i6t 1Do'anyo seseorang untuk

dirinya).-ru

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan

ia menshahihkannya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam l/
Asms' wa Ash-Shtfat, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Barangsiapa yang

mengucapkan,'laa ilaaha illaallah,' maka hendaklah disusul dengan

mengucapkan,'alfoamdu lillaaht rabbil 'aaalamiin ' Itulah finnan-

Nvq A*i( {);+3AZ$5e:.*|*:!6 @atra sembahtah Dia
dengan memurnikan ibadah kepado-Nya. Segala puji bagi Allah
Tulrun semesta alam)."

Sto:1;6 rat gj.oe'olT 6jJi'6 "S 4.it"6 *
if4;i;-*6\j <ujitis;1J"JL*uJe

VKJL";3

rs Sanadnya dho'tf, dikeluarkan oleh Al Bukhari dr dalamAl Adab At Mufrad
(2/178). Di dalam sanadnya terdapat Al Mubarak bin Hassan yang dinilai
menyangsikan oleh Adz-Dzahabi. Sementara Abu Daud mengatakan, bahwa dia itu
haditsnya munkar, dan An-Nasa'i mengatakan, bahwa haditsnya tidak kuat.

Y;Ag- ? {jL W-? r"v u? *,t i vG

ko'ii;il{'4Y#
44a5Ii

?'n
6#-€tU3:.1t6WJ
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'u$tJ#r1 
@F fKSfr3gr6967;6rtgil-*;

'b3;7r61 riI eil ; Oi'] *-
g*-o.i.if.ii ;r @ G#- Jj3"t16 .agl7JTl-i;

'"1 @ 6ir3 rrJ;ti q'* "#c @'o#\Wt
1 S6'$a6c it pn, @ ;fj Kv6 e U

q F) @ e,SJtxi MatKW J:5 nai K
rb;\ @ d* iK*, tF n,6.i( 

". 
<,# K

-t t-*u @ G;<15i ;rt 4 W.lr-*'# 4S
qE 66; 5 #r,s iti,F5 q;.;vg? ;fi "6

Ar$ ti ;.3 bt,ir,A# & 9d) rt:"5:A; @'br:+3-

J;xgd 6 ;;;i,(w, W &fr d s p;
<,J r:fi( -4lui Gr'#'*$ 4;t fllAriu if E b

<,3 u W W'tHt:g*'F G"J( 61 @

;Lr# a,:-aL q; i;15, W \4*.Fj @

..4, z)

,*-t;liu*.vfi-fi @al:Aqiiii6W;'
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W'bg 3s'1ifr,$Jilw-ff C
d.ii' a 66vr'i:'W ;7 ].a ri,( W e oJi

e;!u. i&';n{LW @'o'51 \i'rc r# 6 6

@6n#- .+$( ri g,3(: $i'; i iteqw
.urKq6li 4 ; ot it1.E,, r,66 gfr Wffi

i,lt g lh:C$6'#y#:* fr @ :$
@'o;-,fi ar'r i.fi \,.Q e,JL

"Katakanbh (hai MuhaM)r 'sesungguhnya aku dilarang

nunyembahsesembahanyanghmusemhahselainAWahsetelah
datang kepadaku keterangan'keterangan dari Tuhanhu; dan aku

diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta

alaruDia-lahyangmenciptakankamudaritanahkemudiandari
setetes mani" sesudak itu dari segumpal darah' kemudian

dilahirkannya,kamu sebagai seotang anak, kemudian (kamu

dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada mosa (dewasa)'

kemudian (dibiarkan hidup lagi) sampaitua, di antara kamu ada

yangdiwafatkansebelunitu(Kamiperbuatdemikian)supaya
hamu sampai kepada aialyang ditentukan dan supaya kamu

memahami(nya).Dia-lah yang nunghidupkan dan memafikan'

makaapabilaDiamenetapkansuatu,llusan'Diahanyaberkata
kepadinya, 'Jadilah,' nwka teriadilah dia-Apakah kamu tidak

nclihatkepadaorung4rangyangmembantahayat-ayatAuah?
Bagaimanakahnerelcadqatdipalingkan?(Yaitu)ofangQfang

yang mendwtakan Al Kitab (Al Qur'an) dan wahya yang dihawa

6;Sj;i
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rosul-rosul Kamiyang telah Kami utns. Kelak mcreka akan

mengetahui,ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mcreka,

seraya mereka diieret,ke dalam air yang sangat panas, kemudian

mereka dibakar di dalam api,kemudian dikatakan kepada mereka,

, Manakah berh ala-b erhala yang selalu kamu p ers ekutuhan,(yang

kamu sembah) selain Attah?' Mereka meniawab, 'Meteha telah

hilang lenyap dari hami, bahkah kami dahulu tidak pernah

menyembah sesuatu, seperti dertkianlah Allah menyesatkan

orang-orang hatb.Yong derthian itu disebabkan harena hamu

bercuka ria di muka burni dengan fidah benar dan karena hamu

selalu bersuka ria (dalam kennksiatan).@ikatahan kepada mcreka),

,Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannaru dan hamu kekal

di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang4rra$g

yang sombong., Maka bers abarlah kamu, s es ungg uhnya i anii Allah .

adalah benar; maka meskipun Kamiperlihatkan kepadamu

sebagian siksa yang Kani ancamkan kepada tnereha ataupun Kami

wafatkan kamu (sebelum aial menimpa mcreka), namun kepada

Kart sajalah mereka dikembalikan.Dan sesungguhnya telah Kami

utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada

yang Kami ceritakan kepadamu dan d.i antara mereka ada @ula)

yang tidak Kami ceritakan kepadamu Tidak dapat bagi seorang

rasul membawa suatu mukiiZat nulainkan ddtgan seiZin Allah;

maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua

perkara) dengan adil Dan ketika itu rugilah orang-otang yang

berpegang kepada yang bofhilAllnh-lah yang meniadikan binatang

ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendaraidan

sebagiannya untuk kamu mahan"Dan (ada lagi) manfaat-manfaat

yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan sqtpaya kamu

runcapai keperluanyang tersilnpan di dalam hoti dengan

mengendarainyo. Dan luma dapat diangkut dengan mengendarai

binatang-binotang itu dan dengan tmengendatai bahtera-Dan Dia
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memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ; maka

tanda-tanda (kekuasaan) Allah manakah yang Famu ingkari?Maka

apakah mereka tiada mengadakan perialanan di muka bumi lalu

memperhatikan betapa kesudahan otangotang yang sebelum

rnereku Adalah otangerang sebelum mcreka itu lebih hebat

hekuatannya dan (lebih banyak) bekos'bekos tnereka di muka bumi,

maha apa yang mereha usahahan itu tidah dapat menolong

mereko.Maha tathala datang hepada nureka rusul-sasal (yang dulu

diuttts kepada) tnereha dengan ncmbawa heterangan-keterangan,

mereka metuta senang dengan pengetahuon yang ado pada mereka

dan mcreka dihepung oleh adzab Allnh yang selalu mereka perolok-

olokkan ituMaka tathab mereka nelihot adzab Kami, mereka

berkata,'Kami beriman hanya kepadaAllah saia dan kart kalit
kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami persekutuhan

dengan Allah.'Maka bnan mereka tiada berguna bagi tnereka

tathala mereha telah melihat siksa KamL ltulah sunnah Allah yang

telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nyo. Dan diwaktu itu

binasalah orang-orang hafv." (Qs. Ghaalir [40]: 66-80

Allah & memerintahkan Rasul-Nya agar memberitahu orang-

orang musyrik, bahwa Allah melarangnya menyembah selain-Nya dan

memerintahkannya untuk mengesakan-Nya. Allatr berfirman, Oyii,

itt pi u'bfi 65i'f{6 4 (Katakantah (hai Muhammad),

'sesungguhnya aht dilarang menyembah sesembahan yang kamu

sembah selain Allah), yaitu berhala-berhala. Kemudian menerangkan

alasan larangan ini, ijui'r,4i!:&(5 $etelah datang kcpadaht

lreterangan-keterangan dmi Tulnnhz), yaitu bukti-bukti logika dan

ayat-ayat Allah, karena semua itu menghanrskan tauhid (mengesakan

Allahi. <#ifS;AA'Je* @on ahu diperintahkan supcya

tunduk patuh kcpada Tulun semesta alam), yakni menyerahkan diri
kepada-Nya dengan hmduk danpatuh.
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Kemudian disusul dengan menyebutkan salatr satu bukti

keesaan-Nya. Allatr berfimran, 

"li 
6 H:;E- ,sill} (Dia-lah yang

menciptakan lamu dari tanah), yakni menciptakan bapak kamu yang

pertarna, yaitu Adam. Allah menciptakannya dari tanah yang berarti

menciptakan anak keturunannya juga dari tanah.

'fi ir? # 
"7 

(kemudian dari setetes r4ani, sesudah itu

dari segumpal darah). Penafsiran ini telatr dikemukakan di beberapa

tempat.

fu'&.*-t {*r^"an" dilahirkanrrya kamu sebagai

seorang anak), irl"ri 'I'uiJ (sebagai anak-anak). Penggunaan lafazh

tunggal karena merupakan sebutan jenis, atau dengan makna: masing-

masing dari kalian dikeluarkan sebagai seorang anak.

?'fifA$ / {*r*raio" (kamu dibiarkan hidup) supnya

lramu sampai kcpada ,n(Na (dewasa)), yaitu kondisi berpadrurya

kekuatan dan akal. Pen$elasan tentang 13'!i teUn dipaparkan secara

gamblang di dalam surah Al An'aam. Laam ta'lil padakalimat YA$
di-'athf-kar- kepada 'itlah lainrry", *.fl (untuk mengeluarkanmu)

karena kesesuaiannya dengannya. Perkiraannya: agar kalian tumbuh

besar sedikit demi sedikit hinggamencapai puncak kesempurnaan.

Kalimat L#, V;{4";3 (kcmudian (dibiarkan hidup lagi)

sampai tua) di-'athf-l<arlkepada YjAS,Nd', Hafsh, Abu'Amr, Ibnu

Mnhaishin dan Hisyam membacany^: Lji7, dengan dhommah pada

syiin. Yang lainnya membacanya dengan lcasrah P#1. Ini dibaca

juga ri|3, dalam bentuk kata tunggal berdasarkan kalimat -f'+
[bentuk kata tunggal juga]. USlt aaaah yang telah melewati usia

empat puluh tahun.

#atS-A $ (di antma tu*! ada lans diwafattran

sebelum itu), yakar sebelum usia tua. #5:;YA$ (Kani perbuat

demikian) supctyct kamu sampai kcpada ajal yang ditennkan), yakni

waktu kematian, atau Hari Kiamat. Laam di sini adalah laamul

I
I

{

I

{

I

I
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,aqibah (menunjukkan akibat). 6#-fr1; (dan supaya kamu

memahami(nya)), yakni: agar katian memahami keesanan Tuhan

kalian dan kekuasaan-Nya yeng hebat dalam penciptaan kalian

melalui tatrapan-tatrapan yang beragam ini.

4,r&o5t; (Dia-tah vang menghidupkin- dan

mematilran), yakni: kuasa menghidupkan dan mematit<a. fi{S$$
(mala apabila Dia menetapkan suatu urusan) dari trrusan-urusan apa

pun yans dikehendak-Nya. fKlS:$AG"{ <o* hanva berkata

kcpadanya, 'Jadilah,' maka teriadilah dia) tanpa ada selang waktu.

Ini contoh tentang darnpak kekuasaan-Nya ketika terkait dengan

kehendak-Nya. Penjelasan maknanya telah dipaparkan di dalam surah

Al Baqaratr dan yang lainnya.

Kemudian Allah $ mengherankan perihal orang-orang yang

membantah ay at- ay atAtlatr. Allah berfi rman, O6j'+9-'UJi J53 ;fi
,fi,+y, (Apalrah kamu tidak metihat kepada orang-orang yang

membantah ayat-ayat Atlah?). Penjelasan tentang makna li5qir
(bantalr-membantah tyakni dari itj+Al telah dikemukakan

sebelumnya

'bj$'6 (nagatmanakah mereka dapat dipalinglcan 2), Yakni:

bagaimana mereka dipalingkan darinya padahal telah jelas bukti-bukti

kebenarannya, dan bahwa pada semua itu terdapat hal-hal yang

berkonwensi melahirkan tauhid (pengeesaan Allah). Ibnu Zatd

berkata, "Mereka adalah orang-orang muqnik berdasarkan firman-

Nyq (Vi "*.VY"5W ++f\iitUt-tri qraitul orans-orans

yang mendustakan Al Krtab (Al Qur'an) don wahyu yang dibau'a

rasul-rasul Kami yang telah Kami utus)." Al Qurthubi berkata,

"Mayoritas mufassir niengatakan, bahwa ayat ini diturunkan

berkenaan dengan kaum qadariyyatr." Ibnu Sirin berkata, "Jika ayat

ini ditunurkan tidak berkenaan dengan kaum qadariyyatr, maka aku

tidak tahu berkenaan dengan siapa ayat ini diturunkan." Lalu hal ini

dijawab, batrwa Allah & telah menyifati omng-61411g itu dengan sifat
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yang menunjukkan selain dari apa yang meteka katakan, yaitu Allah

berfirman, ?C+\l;.\L'uji (Yaitu) orang-orang yong

mendustakan Al Kitab), yakniAl Qur'an. Ini penyifatan yang tidak

pantas disandangkan kepada golongan mana pun di antara golongan-

golongan Islam.

Maushul di sini llr-ilberada pada posisi jarr sebagu no't dari

maushul yang pertam4 atau bodal darinya. Bisa juga berada pada

posisi nashab.sebagai celaan. Yang dimaksud dengan +uiir di sini

adalatr Al Qur'an, atau jenis kitab-kitab yang ditunrnkan dari sisi

Allah. \

Katimat W +1fr5T$ <a* wahyu yang dibauta rasul-

rasul Kami yang telah Kami utus) dr='affikan kepada kalimat

;gYU, Maksudnya adalatr apa-apa yang diwahyukan kepada para

rasul selain Kitab jika laam pada Lafazh +6.J memaksudkan jenis,

atau semua kitab jika yang dimaksud dengan +E ir ini adalah Al

Qurhn.

<r;'\X-,3t1 (Ketak mereka akan mengetahui) akibat

perbuatan dan kekufuran mereka. Di sini terkandung ancaman yang

keras.

Zharf pada kalimat firman-Nya, #leifi:*ir1 (l@tika

belenggu dipasang di leher mereka) terkait dengan <t;\fb yakni:

i$tGil,/ itB'li gF $t't ttJt6. L4* Gehk mereka akan mpngetahui

ketika belenggu telatr dipasang di leher merefQ. J-n7\ii gan rantai),

ini di-'athf-kan kepada iGVi @etenggu). Perkiraannya: ketika

belenggu dan rantai dipasang di leher mereka.

Marfu'-nya lafazh ',}7l.|&Jl kareno sebagai mubtada' yang

khobar-nya dibuang karena telah ditunjukkan oleh ig;!!rg (di leher

merelra). Bisa juga Hrubm-nya adatatr: ;ti4@ $i4 (serrya

merelca diseret, ke dalam air yang sangat panas) dengan anggapan

dibuangnya 'aid. Yakni: seraya mereka diseret dengannya ke dalam

810 TAFSIR FATHUL QADIR



api yang sangat panas. Demikian maknanya berdasarkan qira'ah

Jumtnrr y ang m*r afalkan lhllJ t.

. Sementara itu, Ibnu 'Abba.9, Ibnu Mas'ud, 'Ikrimah dan Abu

Al Jatza' membacanya dengan nashab til+rllJll, dan mereka

membaca: $t*-U-(mereka menyeret), denganfathah pada yaa' dalam

bentuk bina' lil fa'il, sehingga ;hwl sebagai maf'ul muqaddam.

Seb.agian mereka membacany a dengan iaar.r+glt. Al Farra' berkata,

*eira.ah ini dibawakan kepada maknanya, k*".u maknanya: &hA
b*StS dXl'li 

', 
(leher mereka pada belenggu dan rantai)'" Az-Zajiai

berkata, "Maknanya berdasarkan qira'ah m: 'iti;':'l-,},t|gjl dj (dan

dengan rantai mereka disero." Ibnu Al Anbari menyanggah, batrwa

itu tidak dibolehkan dalam bahasa Arab.

posisi 'bi'4 adalah noshab sebagai haal (keterangan

kondisi), ini berdasarkan perkiraan dr-'athf-lTasrta i!41'1Jt kepada

.rc*t dan berdasarkan perkiraannya sebagai mubatada yang khabar'

nya: ;#A.Atau tidak ada posisinyq tapi merupakan kalimat

prr-olr^n sebagai jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan.

'r*+ adalah panasnya mencapai puncaknya. Pendapat lain

menyebutkan, bafuwa itu adalah nanah. Penafsirannya tela]r

dikemukakan.

6i*1 ,t31q'* Qremudian mereka dibakar di dalam api)'

Dikatakan ':tat bW artinya aktr menyalakan tungku pembakaran'

juga berarti: aktr menenuhinya dengan kayu bakar. Contohny", fl6
,.jii-i*'don laut yang di dalam nnah*a ada api;'(Qs. Ath-Thuur

[52]: 6), yakni: igiUjt Oang dipenghi). Jadi maknanya: dibakarkan api

kepada mereka, atau dipentrhkan api kepada mereka. Mujahid dan

Muqatil berkat4 "Dinyalakan neraka dengan mereka sehingga mereka

menjadi bahan bakarnya."

S vnct @''# !{vii;5 h? (kcmudian dikatakan

trepada mereka, 'Manalah berlnla-berlwla yang selalu kamu
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persehttukan, (yang kamu sembah) selain Allah? ). Ini celaan dan

kecaman bagi mereka. Yakni: manakah sekutu-sekutu yang dahulu

kalian sembah selian Allah.

6'rj:r'tJ 11 (Me r e ka me nj aw ab,' Me r e ka t e t ah hi t an g I e ny ap

dari lami), yakni telah perhi dan hilang sehingga kami tidak lagi

melihat mereka.

Kemudian beralih dari itu kepada pemberitahuan tentang tidak

adariya mereka, dan bahwa sebenarnya mereka tidak ada wujudnya,

merka berkata, $fr*VifS 1S @ahlmh kami dahulu tidak

pernah menyembah sesuatu),yakri: # W # I (kami datrulu tidak

pemah menyembah sesuatu pun). Mereka mengatakan ini setelatr jelas

bagi mereka kesesatan dan kejahilan yang mereka tempuh, dan bahwa

mereka menyembah apa yang tidak dapat melihat, tidak dapat

mendengat, serta tidak dapat mendatangkan manfaat maupun

madharat. Ini bukan pengingkaran mereka tentang keberadaan

berhala-berhala yang dulu mereka sembah, tapi pengakuan dari

mereka, batrwa penyembahan mereka kepada berhala-behala itu

adalah bathil.

'u*{Ji{ii3$-6!t{lsrp"rtidemiHanlahAllahmenyesatkan

orang-orang kafir), yakni seperti kesesatan itulah Allah menyesatkan

orang-orang kafir, yang mana mereka. menyembatr berhala-berhala

yang akibatrya mengantarkan mereka ke neraka. '

Kata penunjuk {15 ff*S demikian r'rz) menunjukka kepada

penyesatan yang ditunjirkJca olehr'/. Yakni: penyesatan i* iK|
,-;jg a.A;$ (disebabtran larena kamu bersuka ria di muka bumi),

yakni sebabkan karena kalian sewaktu di dunia menampakkan

kegembiraan dengan bermaksiat terhadap Allah, dan senang dengan

menyelisihi rasul-rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya.

Pendapat lain menyebutkan, yakni: disebabkan karena kalian

sewakhr di dunia bergembira dengan harta, pengikut dan
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kesejahteraan. Pendapat lain menyebutkan, yakni: disebabkan karena

kalian bersenang gembira sewaktu di dunia dengan mengingkari hari

berbangkit. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud

dengan ij, ^, brakni dari 6FrXl adal$ kesombongan dan

keangkuh-an. Dan yang dimaksud dengan i$t pacni aari 'o;31
adalatr tambahan dalam kesombongan. Mujatrid dan yang lainnya

mengatakan, "'oF; yakni sombong dan anglcuh." Adh-Dhatthak

berkata, "t#t adalah kegembiraan, sedangkan ipt adalatr

perrrusuhan." Muqatil berkata, "i)At adatah kesombongan dan

keanglnrhan."

'f+aSW'J (Dikatakan kcpada mereka), 'MasuHah

kamu ire ptntu-pintu neraka Jahannam) dalam keadaan q.6lp
(kamu telwl di datamnya), yakni ditetapkan kekal di dalamnya. 54
6.iK"${; (Dan rtulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang

yang sombong) &i menerima kebenaran. Yakni: maka seburuk-buruk

tempat bagi mereka adalah Jahannam.

Kemudian Allah & memerintahkan Rasul-Nya # untuk

bersabar. Atlah berfirman, ?il'.,aity*E (Maka bersabarlah

lramu, sesungguhnya janji Allah adalah binar), yakni janji-Nya untuk

memberi balasan kepada mereka pasti terjadi, baik di dunia maupun di

akhirat. Karena itulah Allah berfirman, i34rs.5i,Ae-jA,4
(malra meskipun Kami perlihatkan kepadamu sebagian silaa yang

Kami ancamkan kepada mereka), yakni sebagian adza;b di dunia yang

berupa pembunuhan ftematian), penawanan dan penunduk&an. li pada

kalimat li,6 adalah tambahan menunrt pandangan Al Mubarrad dan

Az-7-ajjaj. Asalnya !-i'tt!, hlu ditambahkan nuun taudd (penegas)

kepadafi'l-nya. Kalimat itU{;i 5 (atuupun Kami wafatkan kamu) dr-

'athf-kat kepada &5;' Yakni: ataupun Kami mewafatkanmu

sebelum diturunkannya adz,ab kepada mereka. 'bj4j-q| (namun

lrcpada Kami sajalah mereka dikembalikan) pada Hari Kiamat, lalu

Kami mengadzab mereka.
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grr" t*,3 i .i, ,a# & 5.j,,) 6a5 i{; loan
sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu,

di antara merela ada yang Kami ceritakan kepadamu), yakni: Kami

beritakan kepadamu berita-berita mereka dan apa-apa yang mereka

alami dari kaum mereka.

d{; &fr d S C; (dan di antara mereka ada (pula)

yang tidak Kami ceritakan kcpadamu) beritanya dan tidak pula sampai

kepadamu pengetahuan tentang apa yang terjadi di antara dia dan

kaumnya.

$l9i,u,S;*:-EOU 6 $;'ir(wt (ridak dapat bagi seorang

rasul membnva suatu muftiizot melainkan dengan seizin Allah), bukan

dari dirinya sendiri. Ydng dimaksud dengan fufi ini adalah mukjizat

yang menunjukkan kenabiannya.'

;fr f'&ti]$ (maka apabila telah datang perintah Allah),

yakni apabila datang waktu yang telah ditentukan untuk adzab mereka

di duria atau di akhirat. "r*$n (diputuskan (semua perkora) dengan

adil) mengenai semua hal di antara mereka, lalu dengan keputusan-

Nya yang adil, Allah menuyelamatkan para hamba-Nya yang benar.

A$ G) (Dan ketika itu rugitah), yakni pada waktu iat, 5jb?Si
(orang-orang yang berpegang kepada yang bathil), yakni yang

mengikuti kebathilan dan melahrkannya.

Kemudian Allah $ menganugeratrkan kepada para hamba-Nya

bentuk lainnya dari nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhingga. Allatt

berfirmnq '8!l1r'F $;a$iXt (altahJah yans meniadikan

binatang ternak untuk kamu), yalrri menciptakannya trntuk keperluan

kalian. Az-Zajjai berkata, "'FSVI @inatang ternak) di sini adalatr

wrta." Pendapat lain menyebutkan, yaitu binatang ternak yang delapan

berpasang-pasangan.

WlH\ @ebagiamya untuk kamu kendarai). ;y ini
tab'idhfityah (menunjultcan sebagaian). Demikian juga yang terdapat
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pada kalimar 6g\(:d @an sebagiannya untuk lmmu makan).

Bisa juga d, ini ibthida'ut ghayah (permulaan dari tapal -batas) di

kedua tempat ini. Maknanya: dimulainya pengendaraan dan

dimulainya makan. Pendapat yang pertama lebih tepat. Maknanya:

q;a;a $'IlS5 qbi,3. tt#.(untuk katian kendarai sebagiannya dan kalian

makan sebagiannya).

'e;14+.'{$ (Dan (ada tagi) manfaat-manfoat vang lain

pada binatang ternak itu untuk kamu). Allah memberitahukan manfaat

lain selain untuk ditunggangi dan dimakan, yaitu berupa bulu, lemak,

mentegq keju dan sebagainya

er* 4Llq; $3i (dan supava lamu mencapai

keperluan yang tersimpan di dalam hati dengan mengendarainya).

Mujatrid, Muqatil dan Qatadah berkata, "Yakni mengangkut barang-

barang bawaan kalian dari suatu kota ke kota lain." Penjelasan ini

telatr dipaparkan secara gamblang di dalarn surah An-Nabl.

6Jn4$iifiW) (Dan kamu dapat dianghtt dengan

mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai

bahtera), yakni dengan unta di darat dan dengan peratru di laut.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

pengangkutan dengan bintang temak di sini adalah pengangkutan

anak-anak dan perempuan dengan sekedup.

4);'{-* (Dan Dia memperlilwtlan kepadamu tanda-

tanda (kchtasaan-Nya)), yakni bukti-bukti yang menunjukkan

kesempurnaan kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya.'o;Sj itL*:; 6;
(malra tanda-tanda (lcehtasaan) Allah manakah yang kamu ingkari?),

karena semuanya sangat jelas dan tidak ada y.ang tersembunyi,

sehingga tidak layak diingkari oleh seorang pengingkar pun. Di sini

terkandung celaan dan kecaman bagi mereka.
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Manshub-nya 6 karena '6;5- Qramu ingt@ri).
Didahulukannya ini daripada 'amil-nya karena merupakan inti
redaksinya.

Kemudian Allah $ menunjukkan mereka untuk mengambil
pelajaran dan memikirkan ayat-ayatAllah. Allah berfirman, IrU.6
6 *:<r-,$ii# i,f Cslifr|,;91i-. (Maka apakah mereka
tiada mengadalwn perjalanan di muka bumi lolu memperlwtikan
betapa kesudahan orang-orangyang sebelum mereka) dari uurat-umat
yang telah durhaka terhadap Allah dan mendustakan rasul-rasul
mereka. Karena bekas-bekas yang ada di negeri mereka menunjukkan
hukuman yang ditimpakan kepada mereka dan akibat buruk yang
mereka alami.

Kemudian Allah S menerangkan, bahwa umat-umat itu lebih
banyak dan lebih kuat daripada mereka. Allah berfirman, 'J46f
7;t'"i8 ft {eaaon orang-orang sebelum mereko itu tebih hebat
kchtatannya), yakni lebih banyak jumlahnya, lebih kuat fisiknya dan
lebih lapang hartanya. ,rjfi A66t:, (dan (ebih banyak) bekas-betras
merelra di muka bumi) yang berupa bangunan-bangunan, sarana-
siuana produksi dan pertani ^. 6# j,^1 # SA-(i (maka apa
yang mereka usahalmn itu tidak dapat menolong mereka). U yang
pertama bisa sebagai kata tanya, yakni: W &1 ,V Ul(apa yang
dapat menolong mereka), dan bisa juga sebagu nafiyah (penafi; yang
meniadakan), yakni: W *-iJ (tidak dapat menolong mereka).
Sementara ti yang kedua bisa sebagai maushul, dan bisa juga sebagai
mashdar.

c;$, &'&3:l;tr (Matra tattrata datang kepada meretra
rasul-sasul (yang dulu diutus leepada) mereka dengan membav,a
lrcterangan-keterangan), yakni dengan membawa hujiatr-hujjatr yang
j elas dan mukj izat-mukj izat y ang nyata.
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;;A'ifL34qw (mereka merasa senang dengan

pengetahuan yang ada pada mereka), yakni menampakkan

kegembiraan karena pengetatruan yang mereka miliki, padahal itu

hanyalah keraguan murni dan klaim-klaim yang menyimpang. Disebut

il* (ilmu; pengetahuan), karena sebagai ejekan bagi mereka, atau

sesuai dengan anggapan mereka. Mujahid berkata, "Mereka

mengatakan, 'Kami lebih mengetahui daripada mereka, bafiwa kami

tidak aka diadzab dan tidak akan dibangkitkan kembali'." Pendapat

Iain menyebutkan, batrwa maksudnya adalah pengetahuan tentang

perihal dunia, bukan tentang agamab yaitu sebagaimana yang

disebutkan di dalam firman-Ny4 t;llti:!'&W'o;E- (Meretra hanva

mengetahui yang lahir (saja) dari kchidupan dunia. (Qs. Ar-Ruum

[30]: 7)>. Pendapat lain menyebutkan, bahwa orang-orang yang

sendang dengan pengetahuan yang ada pada mereka adalah para rasul.

Demikian ini, karena ketika kaum mereka mendustakan merek4 Allah

memberitahu mereka, bahwa Allah akan membinasakan orang-orang

yang kafir dan menyelamatkan orang-orang yang beriman' karena

itulah mereka merasa senang.

6#3- -46( e g,3(: (dan mereka dikepung oleh adzab

Atlah yang selalu mereka perolok-olokkan itu), yakni mereka diliputi

oleh itu sebagai balasan atas ejekan mereka.

CiXtiVCS (Matra tatkala mereka melihat adzab Kam),yakni

ketika mereka menyaksikan adzarb Kami yang diturunkan kepada

mereka, 6#.4Kq$4 f 5:t i|1Blr,l]6 (rnereka berkata,

'Kami beriman hanya lcepada Allah saia dan lcami kafir kcpada

sesembahan-sesembohan yang telah kami perselattulcan dengan

Allah. ) yaitu berhala-berhata yang biasa mereka sembah-

6r$fi'ri*t#-,is-;S (Matra iman mereka tiada

berguno bagi mereka tatftala mereka telah melihat siksa Kami), yakni

ketika menyaksikan adab.Kami, karena keimanan itu bukanlah

keimanan yang berguna bagi pemilil.yq karena keimanan yang
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berguna adalah keimanan karena pilihan sendiri, bukan karena

keterpaksaan.

.:r-QA&'i 6i;it1'r3, entah sunnah Ailah yang telah
berlaht terhadap hamba-hamba-Nya), yalari yang telah berlaku
terhadap para hamba-Nya sejak dahulu. Maknanya: bahwa Allah &
telatr memberlakukan ketetapan ini pada semua umat, bahwa

keimanan tidak lagi berguna bagi mereka saat mereka melihat adzab.

Penjelasan tentang ini telah dipaparkan di dalam surah An-Nisaa' dan

surah At-Taubah.

Manshub-nyu',ii karena seb4gai mashdar yang menegaskan

li'l yurg dibuang, yang kedudukanrrya seperti: $'tli Qtulatr janji
Allah) dan mashdar-mashdar Serupa lainnya yang menegaskan.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa manshub-nya itu karena sebaga

peringatan, yakni: waspadalah watrai warga Mekah, terhadap

sunnatullah yang telah berlaktr terhadap umat-umat terdatrulu.
Pendapat yang pertarna lebih tepat.

iti*Kfidt61;J (Dan di watdu itu binasatah orang-orang
kolir), yakni ketika mereka melihat siksa Allatr dan menyaksikan
adzab-Nya. Az-Zajjaj berkata, "Orang kafir selalu rugi di setiap

waktu, namun tampak sangat jelas kerugian mereka saat mereka
melihat adz:;b;'

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan ia
menghasankannya, Al Hakim dan ia menshahihkannya, Ibnu
Mardawaih serta Al Baihaqi di dalam Al Ba'ts wa An-Nusytr, dari
'Abdullah bin 'Amr, ia berkat4 "Rasulullah $ membacakan ayat :!
@A;fiVi Qwtit@ beleiggu dipasang di leher meretra) hingga:

6ir$ (dibakar di datam api), lahabeliau bersabdq !41tt*r iit 3:
litljtr ,;ii4 r*i,,,fl Jlru:-tt u+l-y*;+ ,;lliufii-gJ.j
|P,6i i*5 at?y.rt:-st q?:;,rurJ 4t ii,J#t |tt Ai\t 4
vj|,jis il ,@lU;i &f -E ;W,t (Seandainya ada batu sebesar ini -
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serayabeliau menunjuk sebuatr tempat minum yang terbuat dari kayr
dilepastran dori langit ke bumi yang jaralmya (seiauh perialanan)

lima ratus tahun, niscoya akan sampai sebelum malam. Dan

seandainya dilepasftnn dari pangftal rantai, niscaya alwn berjalan

selama empat puluh taliun sepaniang malam dan siang sebelum

mencapai asawa-atau beliau mengatakan: dasamyr)."18s

IbnuAbi Ad-Dunyadi dalam Shdat An-Nar meriwayatkan dari

Ibnu .Abbas, ia berkata, "Mereka diseret di dalam kobaran api

sehingga rontoklah segala yang ada pada mereka yang berupa kulit,

daging dan urat hingga tumbuh lagi setelahnya dan hingga dagingnya

seukuran dengan panjangny4 dan panjangnya itu enam puluh hasta.

Kemudian dibungkus dengan kulit lainnya, kemudian dibakar di

dalam api yang menyala-nyala."

Ath-Thabarani di dalarn Al Ausath dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib mengenai firman-Ny 4 &i
41;;5 d J <a"" di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami

ceritalran kepadamu), ia berkata, "Allah mengufus seorang halnba dari

Habasyah, dan dia itu terrrasuk yang tidak diceritakan kepada

Muharnmad $."

ttsplro'r7At-Tirmidzi (2588); Al Haldm Qla3$;Al Baihaqi di dalan Al Ba'ts

(283) dan disebutkan oleh AlAlbani di dalam Dha'ifAl Jan '(4808).
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SURAH FUSHSHILAT

Surah ini disebut juga surah Haa miim as-sajdah, terdiri dari

54 (lima puluh empat) ayat. Ada juga yang mengatakan 53 (lima

puluh tiga) ayat. Al Qurthubi berkata" "Ini suratr makkiyyatt

(ditunrnkan di Mekatr) menurut semua ulama."Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu Az-Zubur, batrwa suratr ini
diturunkan di Mekah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, 'Abd bin Humaid, Abu

Ya'L4 Al Hakirn dan ia menshahihkanqya,Ibnu Mardawaih serta Abu

Nu'aim dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il, dan Ibnu 'Asakir, dari

Jabir bin 'Abdullah, ia berkata, '?ada suatu hari orang-orang Quraisy
berkumpul, lalu mereka berkata, 'Carilah orang yang paling pandai

sihir, perdukunan dan sya'ir diantara kalian, hendaklah ia mendatangi

lelaki itu yang telah memecah belah persatuan kita, memporak

porandakan urusan kita dan mencela agama kita, lalu hendaklah

berbicara dengannya dan memperhatikan apa jawabannya.' Lalu

mereka berkata, 'Kita tidak mengetahui seorang pun (yang demikian)

selain 'Utbah bin Rabi'ah.'Kemudian mereka berkatA 'Wahai Abu Al
Walid, berangkatlah engkau.'Selanjutrya'Utbah pun berangkat

(menemui Nabi #) lalu berkata, 'Hai Mutrammad, apakah engkau

yang lebih baik, ataukah 'Abdullah?Apakah engkau yang lebih baik

ataukah 'Abdul Muththalib?'Rasulullah 0 diam tidak

menjawab.'Utbah berkata lagi, 'Jika engkau mengaktri batrwa mereka

lebih baik darimu, maka sesungguhnya mereka telah menyembatr
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tuhan-tnhan yang engkau cela itu.Dan jika engkau mengaku bahwa

engkau lebih baik daripada mereka, maka berbicaralah hingga kami

mendengarkan perkataanmu. Demi Allah, kami tidak pernah melihat

anak kambing yang lebih mendatangkan kesialan bagi kaummu

daripada kamu. Engkau telah memecatr belah kesatuan kami,

mengacaukan urusirn kami, mencela agamakami dan mempermalukan

kami di kalangan bangsa Arab, sampai-sampai tersiar di kalangan

mereka: bafuwa di katangan orang-orang Quraisy ada seorang tukang

sihir, dan batrwa di kalangan orang-orang Quraisy ada seorang dukun.

Demi Allah, kami hanya menunggu seperti pekikan penyerbuan

hingga sebagian kami menyerang sebagian lainnya dengan pedang.

Hai orang, jika engkau memang ada kebutuhan, kami akan

mengumpulkan dari harta kami sehingga engkau menjadi orang

Quraisy yang paling kaya. Jika engkau menginginkan wanit4 maka

pilihlatr wanita Quriasy mana pun yang engkau suka maka kami akan

mengawinkanmu dengan sepuluh wanita.' . 
Rasulullah $ berkat4

ttt;96uaah selesai?) Ia menjawab, "Ya." Rasulullah $ bersabda

(membacakan ayat), ruY*JS,?J{P ;) r$lt gIV*@ ;
(IIaa Miim. Diturunkan dari (Tuhan) YangMaha Pemurah lagi Maha

P e ny ay an g. Ki t a b y an g dij e I as kan ay at - oy atny o) hrngga: :b V'fi|
3j3j*'#jrirtK;it gika meretca berpating matro

lcatal@nlah, 'Aht telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti

petir yang menimpa laum 'Aad dan kaum Tsamud. (Ayat 1-13).

'Utbatr berkat4 'Cukup, cukup.Apa ada selain ini?'Beliau menjawab,

'Tidak.'Lalu 'Utbah kembali kepada orang-orang Quraisy, mereka

pun berkata, 'Berita apa yang kau bawa?"Utbah menjawab, 'Tidak

ada sesuatu pun yang mengrutku akan kalian katakan kecuali aku telatl

mengatakannya kepadanya.'Mereka bertanya lagi, 'Apa dia

menjawabmu?'Ia berkata, 'Ya. Aku tidak memahami sedikit pun dari

apa yang dikatakannya kecuali bahwa ia memperingatkan kalian

tentang petir seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan kaum
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Tsamud.' Mereka berkata, 'Celaka kamu.Orang itu berbicara

kepadamu dengan bahasa Arab tapi engkau tidak mengerti apa yang

dikatakannya?'Ia berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak mematrami

sesuatu pun dari apayang dikatakannya kecuali penyebutan petir'."186

Abu Nu'aim dan Al Baihaqi di dalam Ad-Dala'il

meriwayatkan dari Ibnu 'IJmar, ia berkata, *Setelah Nabi S
membacakan kepada 'Utbah ayat-ayat ini: ,i;trW3g,@ ;
;) (Haa Miim. Diturunkan dari (Tuhan) Yang Maha Pemwah lagi

Maha Penyayang), 'Utbah menemui kawan-kawannya lalu berkata

'Wahai orang-orang, pahrhilatr aku di hari ini, dan silakan kalian

selisihi aku setelah itu. Demi AllalL strngguh aku telah mendengar

orang ini mengatakan perkataan yang tidak pernah aku dengar

perkataan seperti itu, dan aku tidak mengerti apa yang diinginkamya

atas hal itu'."

Masih ada riwayat-riwayat lainnya yang menunjukkan bahwa

orang-orang Quraisy berkumpul lalu mengutus 'Utbah bin Rabi'ah,

kemudian Nabi $ membacakan permulaan suratr ini kepadanya.

'uilasan,Al Baihaqi dr dofram Ad-Dala'il (2nA,2M); AlHakim QD53), daa'

Adz"Dzahabi mengatakar, " Shalih "
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"Haa Miim.Diturunkan dari (Tuhan) Yang Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang.Kilab yang dijelashan ayat-ayatnya, yakni bacaan

dalam bahasaArab, untuk kaumyang mengetahuiyang membawa

berita gembira dan yang mcmbawa peringatan, tetapi kebanyakan

mereka berpaling (daripadanya); maka mereka tidak Qnou)

mendengarkan.Mereka berkato"' Hafi kami berada dalam tutupan

(yang menutupi) opayurg kamu seru kart kepadanya dan di

telinga kami ada sumbatan dan di antara kami dan kamu ada

dinding, maka bekerjalah kanu; sesungghnya kami bekeria

(pula).'Katakanlohr' Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia

seperti kamu, diwahyukan hepadaku bahwasanya Tuhan kamu

adalah Tuhan Yang Maha Esa, maha tetaplah padaialon yang

lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nyu Dan

kecelakaan yang besarbh bagi orang-orang yang

mempersekutukan-Nyar(yaitu) orangerang yang tidak mcnunaikan

zakat dan mereka hatir akan adanya (kehidupan)

akhirat Sesungguhnya otangarang yang berfunan dan mengerjakan

amal yang shalih mcreka mcndapat pahala yang tiada putus-

p ut us ny a-' Kata k anlah r'S es un gg uh ny a p at utkah kamu kaftr kep ada

Yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekulu-

sekutu bagi-Nya?(Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta

alam.'Dan Dia menciptahan di bumi itu gunung-gunung yang

kokoh di atasnyu Dia numberkahinya dan Dia menentukan

padanya kadar makanan-nukanan (penghuninya) dalam empat

harl (Penjelosan itu sebagai) jawaban bagi orang-orang yang

bertanyaKemudian Dia menuju langit don langil itu masih

mcrupakan asapr lalu Dfu berkata kepadanya dan kepada bumi,

'Datanglah kanu keduanya ruenurat perintah-Ku dengan suka hati
atau terpalcsut Keduanya mcnjawab, 'Kami datang dengan suka

hatl'Maha Dia nunjadihannya tujuh langit dalam dua hari" dan

Dia mcwahyukan pada tioptittp langit urusannyo.Dan Kani hiasi
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langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan

Kami mcmeliharanya dengan sebaik-baiknya.Demikianlah

ketentuan Yang Maha Perkosa tagi Maha Mengetahuiliha mereha

berpaling maka katakanlah, 'Ahu telah ruemperingathan kamu

dengan petir, seperti petir yang mcnimpa kaum 'Aad dan kaum

Tsamud-'Ketika rasul-rasul datang kepada mcteka dari depan dan

dari belakang mcreka (dengan mcnyerukan),'langanlah hamu

menyembah selain Allah., Mereka meniawab, 'Kalau Tahan kami

menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat'malaikat-Nya'

maka sesungguhnya kami kaftr hepada wahyu yang kamu diutns

mernbawanya'." (Qs. Fushshilat [a1] : 1-14)

Firman.Nya, i.* (Haa Miim).Pembatrasan tentang i'rab.nya

dan maknanya telah dipaparkan di dalarn suratr sebelum ini sehingga

kami tidak mengulanginya.Demikian juga pembatrasan tentang

makna dan t'rabbi (Dirurunkan). Az-Zajjai dan Al Akhfasy

mengatakan, bahwa marfi1'-nya -tgi U*r"ou sebagai mubtada', dan

Hnbar-nya adalah: CI$, {d$, 6itab yang diielaskan). Al Farra'

berkata, ..Bisa juga karena disembunyikannya lafazh t15. Dan bisa

juga dikatakan batrwa O{S sebagu badal d^i ':L5. Dan kalimat i
;) ,fSt (dari (Iuhan) Yang Moha Pemurah lagi Maha

P enyayang)terkait dengan bji ."
Makna fr{.'y,,ASt (yang diielaskan cyat-ryatnya): t>j$

(dijelaskan), atau: dijadikan redaksi yang beragam. Qatadatr berkata
*CYakni) dijelaskan dengan menerangkan tentang yang haramnya dari

yang hararnnya, dan yang taatrya dari yang maksiatnya'"Al Hasan

berkata, ..(Yaloi) berupa janji dan ancaman."suffan berkata, "Berua

pahala dan siksa."Tidak ada halangan unttrk mengartikan dengan

semua ini.
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Kalimat ini berada pada posisi nashab sebagai sifat untuk
{)L{.. Ini dibaca juga: .:,1;1, secara talhfif (tanpa tasydid), yakni:
dibedakan antara yang haq dan yang bathil. Manshub-nya 6l;$
VlfloUrt bacaan dalam bahasa Arab) karena sebagai haal

fteterangan kondisi), yakni dijelaskan ayat-ayatrya dalam kondisi
sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Al Akhfasy berkata, ,,Manshub-

nya itn karena pujian." Pendapat lain menyebutkan, batrwa manshub-
nya itu karena sebagai mashdar, yakni: 61i tlp- (yang dibacakan
dengan bacaan). Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini sebagai maf,ul
ke.dua untnk ;JSi,. Pendapat lain menyebutkan, bahwa manshub-nya
itu karena disembunyik,annyafi't yang ditunjukkan oleh j1#, yakni:

*7 e$'odh! (Kami menerangkannya sebagai bacaan dalam batrasa

Arab).

-$;:li iJ- @nnk knum yang mengetahui), yakni: yang
mengetatrui dan mematrarni makna-maknany4 yakni orang-orang
yang berbicara dengan bahasa Arab. Adh-Dhahhak berkat4 "yakni:
yang mengetahui bahwa Al Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah."
Mujahid berkata, "Yakni: yang mengetahui bahwa Dia adalah ruhan
yang Maha Esa di dalam Taurat dan Injil." Laam di sini terkait dengan
kalimat yang dibuang yang merupakan sifat lainnya untuk tit'J, yakni:

AyA.$.€ (yang diperuntukkan bagi kaum), atau terkait dengan ,Il$,
Pendapat yang pertama lebih tepat.

Demikian juga kalimat (Dtji$; Oang membau,a berita
gembira dan yang membawa peringatan), ini sebagai sifat lainnya
untuk 6tl,J, atau sebagai haal dari {t{.. Maknanya: yang membawa
berita gembira bagi para wali Allalu dan yang membawa peringatan
bagi musuh-musutr-Nya. Ini dibaca jaga: lSi p., den}an rafa'
karena dianggap sebagai sifat untuk 5:<., atau sebagai Hrubar dari
mubtada' yang dibuang.

'$U19fi Qetopi kebanyakan mereka berpaling
(daripadanya)), yang dimaksud dengan kebanyakan mereka.di sini
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adalah orang-orang kafir. Yakni: tetapi orang-orang kafir berpaling

daripadanya yang mencakup peringatan.

'tj:lf{ iil (matm mereka tidak (mau) mendengarkan)

dengan pendengaran yang bisa memanfaatkannya, karena mereka

berpaling darinya.

{L$OC*$Y3 lurrrka berkata, 'Hati kami berada dalam

tutupan), yakni y-lrX e (berada di dalam tutupan), seperti frug.it

(wadatr anak panah) yang di dalamnya terdapat anak panah. Maka hati

itu tidak dapat memahami apa yang engkau katakan, dan perkataanmu

tidak dapat menchpainy u.K.\ijarnak daxi 3q, yaitu i6opl (penutup).

Mujahid berkata, "Penutup hati seperti penutup anak

panah."Penjelasan tentang ini telatr dipaparkan di dalam suratr Al

Baqarah.

"jtq1l;;03 (dan di telinga trami ada qumbatan), yakni tuli.

Asal makna frl adalah ;pltt 6eUan; berat). Thalhah bin Musharrif

membacanyu, ?), dengan kasrah pada wawu. Dibaca juga dengan

fothah pada w awu dan q aaf li3l.
Lafazh iy pada kalimat 4t?.d#36#.'{t @* di antara

lami dan lramu ada dinding) sebagai ibtida'ul ghayah (permulaan dari

tapal batas). Maknanya: bahwa dinding itu bermula dari kami dan dari

kamu, maka jarak fertengatran antara aratr kami dan arah kamu

dipenuhi oleh dinding penghalang, tidak ada kosong di antara itu.

Demikian perumpamaal-perumpam&m tentang kerasnya hati mereka

untuk mengetahui kebenaran dan tulinya pendengaran mereka

terhadap kebenaran serta terhalanginya sarana antara mereka dengan

Rasulullah $.
'bJ;t Vl-i-U (naka'bekcrialah kamu; sesungghnya kami

bekerja (pula)), yakni: berbuatlah sesuai dengan agamamu, karena

sesunggurya kami juga berbuat sesuai dengan agama kami. Al Kalbi

berkata, "(Yakni)' berbuatlah untuk membinasakan kami, karena
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sesungguhnya kami juga berbuat untuk membinasakanmu."Muqatil

berkata, "(Yakni) berbuatlatr untuk Tufuanmu yang telah mengutusmu,

karena sesungguhnya karni juga berbuat untuk tuhan-tuhan kami yang

kami sembah." Pendapat lain menyebutkan, yakni: berbuatlah untuk

akhiratnu, karena sesungguhnya kami pun berbuat untuk dunia kami.

Kemudian Allah & memerintahkan beliau agar menjawab

perkataan mereka ini. Allah berfirman, T1llytii fJi, fiYi6$
3rt"nLKFt (Katakanlah, 'Bahwasanya aht hanyalah seorong

manusia seperti kamu, diwalryukan kepadaht .bahwasanya Tuhan

lramu adalah Tuhan Yang Maha Esa), yakni: sesungguhnya aku

seperti seseorang di antara kalian kalau saja buka karena wahyu, dan

aku bukatah jenis yang berbeda dengan katian sehingga hati kalian

tertutup dari apa yang aku senrkan kepada kalian, dan telinga kalian

juga tersumbat, serta terdapat dinding yang menghalangi antara aku

dan kalian. Aku tidak menyeru kalian kepada sesuatu yang

menyelisihi togik4 akan tetapi aku mengajak kelain kepada tauhid.

Jumhur membacanyat 6i(diwatryukan), dalam bentuk bina'

lil maf'ul. Al A'masy dan An-Nakha'i membacnya dalam bentuk

bina- lilfa'il l,gi),yakni #l d' uz,,. (Allah mewahyukan kepadaku).

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa makna ayat ini:

Sesungguhnya aku tidak kuasa membawa kalian kepada keimanan

dengan paksaan, karena sesunggUhnya aku adalah manusia seperti

halnya kalian. Tidak ada kelebihan padaku dibanding kalian kecuali

bahwa diwahyukan kepadaku agar bertauhid (mengesdakan Allah)

dan diperintahkan demikian.Maka kewajibanku hanyalah

menyampaikan.Jika kalian menerima maka kalian selamat, tapi jika

kalia menolak maka kalian binasa. r
Pendapat lain menyebutkarU batrwa maknanya: Sesungguhnya

bukanlatl malaikat, akan tetapi alu adalah manusia seperti halnya

kalian, hanya saja aku diberi wahyu sedang kalian tidak. Maka dengan

828 TAFSIR FATHUL QADIR

I
j



walryu itu aku menjadi seorang nabi, dan wajib bagi kalian untuk

mengikuti.

At Hasan berkata mengenai makna ayat ini, "Sesungguhnya

Allah $ mengajarkan kepada Rasul-Nya S cara berendah hati."

{tt;:+;fi (maka tetaplah pada ialan yang lurus menuiu

lrepada-Nya). Muta'addi-nya fi'l ini dengan menggunakan kata

u*t,Jl karena mengandung makna l#'f (mengaratrlah)' Maknanya:

aratrkanlatr konsistensi kalian kepada-Nya dengan ketaatan, dan

janganta kalian menyimpang dari jalan-Nya. iilii:l: (dan mohonlah

ampun kcpada-Nya) untuk dosa-dosa katian yang telah lalu.

Kemudian mengancam kaum musyrikin, 'o-#:$\f; (Dan

lrecelalman yang besartah bagi orang-orang yang metnpersehttukan'

Nva).

Kemudian menyifati mereka dengan mengatakan,'b3;L{'u,i

',jCJ\ (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat), yakni

menahannya dan tidak menyerahkannya kepada orang-orang miskin.

Al Hasan dan Qatadah berkata, *Tidak mengakui kewajiban

zakat."Adh-Dhahhak dan Muqatil berkata, "Tidak bershadaqah dan

tidak berinfak dalam hal ketaatan." Pendapat lain menyebutkan

tentang makna ayat ini: tidak bersaksi batrwa tidak ada Tuhan selain

Allah, karena kesaksian ini sebagai penyuci dan pembersih jiwa. Al

Farra' berkata, "Orang-orang musyrik biasa mengeluarkan nafkatr,

memberi minum untuk jama'ah haji, serta memberi mereka makan,

namun mereka mengharamkan itu bagi keluarga Muharnmad $.Lalu
berkenaan dengan mereka turunlah ayat ini.'?

Stl{$#-$\fi (dan mereka kalir akan adanva

(lce hi dup an) iffi tr at). rni ai-' athf-1r* kepada'b3,3.1, dan bersamanya

termasuk cakupan shilah. Yakni: t4l tt:be yi',*lt:# (mengingkari

adanya kehidupan akhirat dan menyangkalnya). Penggunaan dhamir

fashl untuk maksud pembatasan (memfokuskan)
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,.2 E lo1
)ip :v .2-i Ai c;.J$\WEt; i$\';ty (sesungguhnva

orang-orang yang beriman dan mengeriakan amal yang shalih

merelra mendapat pahala yang tiada putus-putusnya), yakni tidak

,.*"*, berhenti dari mereka. Dikatakan ;pir &^iii apabita'!f;jt l>iti
(aku memotong tati).Pendapat lain **y"butk*, bahwa l+aitartinya

i,#t Oang dikurangi), demikian yang dikatakan oleh Quthrub.Al

i""t* ulrr.ult , "lriir urtirryuu"iil (pemotongan), dikatakan irya lf4t-
ftekurangan). Contohnya firnan Allah Ta'la, 9i5'& i# ;i5
(merelra mendapat pahola yang tiada putus-putusnya). Lubaid

berkata,

Wtib ij,\ tdtf u*
, Betapa elolmya anggota tubuhrsT yang nutrisinya tidak pernah

terPutus'."

Mujahid berkata, - gj1,fryakni tidak diperhitungkan." Suatu

pendapat menyebutkan, batrwa makna ayat ini: tidak terputus

pemberian kepada mereka karena ini pemberian dari karunia,

sedangkan pahala adatah pasti dipenuhi. As-Suddi berkata, *Ayat ini

diturunkan berkenaan dengan orang yang sakit, dan yang sakit

pennanen serta yang sudah tua renta" yaitu ketika mereka tidak lagi

mampu melaksanakan ketaatan, maka tetap dituliskan bagi mereka

pahala yang biasa mereka lalcukan seperti pahalanya orang yang

sehat."

Kemudian Allah & memerintahkan Rasulullah # agar

mengecam mereka. Altah berfi rman, A,1;:'ii'6L 6 5\ 6;)3'€4 l,
$i(Katalranlah, 'sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang

metnciptalran bumi dalam dua hari), yakni: pantaskan kalian kafir

terhadap Dzat yang perihal-Nya adalah perihal yang agllllg ini dan

"'*#, adalah 62r;6tr (ane*ota tubuh), demikian yang disebutkan di dalam '4'-
Lisan.
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kekuasaan-Nya adalah kekuasaan yang sangat hebat ini. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa dua hari dimaksud adalah hari Ahad

dan hari Senin. Pendapat lain menyebutkan, bahwa maksudnya adalatr

sekadar dengan dua hari, karena hari yang sebenarnya adalatr setelah

adanya langit dan bumi.

Jumhur membacany a: '&4 dengan &a hamzah, yang mana

hamzah kedua disamarkan. Sementara Ibnu Katsir membacanya

dengan satthamzah dan setelahnyayaa' yang diringankan.

KA;iSlA| (dan kamu adakan sehttu-sehttu bagi-Nya),

yakni tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Kalimat ini di-'athf'kan
kepada 6tlk dan termasuk cakupan kalimat pertanyaan.

Kata penunj"k olral (gan7 bersifat) demikian) menunjukkan

kepada maushul yang disifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan

itu. Kata ini sebagai mubtada' dar_ khabar-nya: i"*:rt6 Qtulah

Tuhan semesta alam). Termasuk di antara alam semesta alatr apa yang

kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allatr, maka bagaimana bisa

kalian menjadikan makhluk-Nya sebagai sekutu-sekutu-Nya dalam

menyembah-Nya.

Firman-Ny a, ',qi:q.'Jt:; (Dan Dia menciptaknn di bumi itu

gunung-gunung Wng kokoh). Ini di-'athf-kan kepada 'r{;-

(menciptalcan), yakni: bagaimana bisa kalian kafir terhadap Tuhan

yang telah menciptakan bumi dan menjadikan gunung-gunug yang

kokoh di permukaany". ,16 yakni o$\q @unung-gunung yang

l5okoh). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa kalimat qSV',y:"
(Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh)

adalatr kalimat permulaan yang tidak dr-'athf-kan kepada 'r$-

(menciptalan) karena adanya pemisah asing di antara keduanya.

Pendapat pertama lebih tepat, karena kalimat pemisah adalatr yang

menegaskan kandungan redaksi yang sebelumnya, sehingga statusnya

sebagai penegas.
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Makna Gj'u(di atasnya), bahwa gunung-gunung itu tinggi

di atasnya karena temrasuk bagian-bagian bumi. Adapun

pembedaannya karena bedasarkan ketinggian, jadi karena alasan ini

sekana-akan sebagai sesuatu yang lain dari bumi (namun sebenarnya

masih merupakan bagian dari bumi).

W',{jJ (Dia memberkahinya), yakni menjadikannya

diberkatri dengan banyak kebaikan, yaitu dengan menciptakan

padanya berbagai manfaat bagi para hamba. As-suddi berkata *Yaitu

menumbuhkan pepohonan PadanYa."

qt{W.3:fi (dan Dia menentukan padanya t@dar makanan-

makanan (penghuninya)). Qatadatr dan Mujahid berkata,
.,Menciptakan padanya sungai-sungai, pepohonan dan binatang-

binatang." Al Hasan, 'Ikrimah dan Adh-Dhahhak berkata,
..Menentukan padanya rezeki para penghuninya serta segala apa yang

maslatrat bagi penghidupan mereka yang berupa perniagaan,

pepohonan dan manfaat-manfaat lainnya. Dan menjadikan di setiap

negeri apa yang tidak ada di negeri lainnya, agar mereka saling

berniaga dan melalcukan perjalanan dari satu negeri ke negeri

lainnya."

Makna *6i;:1g@atam empat hari),yakni genap empat hari

termasuk dua hari yang telah disebutkan. Demikian yang dikatakan

oleh Az-zajjaj dan yang lainnya. Ibnu Al Anbari berkata *Yaitu

seperti ungkapan: aku berangkat dari Bashrah ke Baghdad dalam

sepuluh hari, dan ke Kufah dalam lima belas hari. Yakni: semuanya

dalarn lima belas haIi. Maka maknanya, bahwa terjadinya semua yang

disebutkan itu, yaitu berupa penciptaan langit dan seterusnya, dalam

dalam empat hari."

Manshub-nya '$7 karena sebagai mashdar yang menegaskan

fi'l yngdibuang yang merupakan sifat untuk 16. Vul"ri LW biit,
sehingga bermakna 'etli! (sama). Bisa iu€a manshub-nya ini karena

l
I
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sebagai haal dari ,fii (bumi), atau dari dhamir yang kembali

kepadanya. Jumhur membacanya: i[7, dengan nashab. Sementara

Zaldbn 'Ali, Al H asan, Ibnu Abi Ishaq, 'Isa dan Ya'qub serta 'Ubaid

bin 'Amr membacanya dengan lihofadh lr,l*l karena sebagai sifat

untnk 761. aaup.n Abu Ja'far membacanya dengan rafa' folf.l karena

dianggap sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang. Al Hasan

berkata" "Maknanya: dalam empat hari yang sama lagi sempurna."

Kalimat |tM (bagi orang-orang yang bertanya) terkait

dengan '57, yatai sama bagi yang bertanya. Atau terkait dengan

kalimat yang dibuang, seolah-olatr dikatakan: ini pembatasan bagi

orang-orang yang bertanya: berapa lama penciptaan langit dan segala

yang ada padanya? Atau terkait dengan kalimat yang diperkirakan,

yakni: Dia menentukan padanya kadar makanan-makanannya bagi

yang mencari dan membutuhkannya. Al Farra' berkata, "Pada redaksi

ini terdapat taqdim wa ta'khir (kalimat yang didatrulukan dan

dibelakangkan penyebutannya). Maknanya: Dan Dia menentukan

padanya kadar makanan-makanannya secara sama bagi mereka yang

membutuhkannya dalam empat hari." Ibnu Jarir memilih pendapat ini.

Kemudian, setelah Allah menyebutkan tentang penciptaan

langit dan segala yang ada padany4 selanjutnya Allah menyebutkan

penciptaan langit. Allah berfirman, -Sp\ J!;j;li (Kemuaun Dia

menuju langit), yakni $y" t:li U'f 't:itS * Qgrrlesung menuju

kepadanya). Ar-Razi berkata, "Yaitu dari ungkapan: t13.161; ,llo*l
yang artinya menghadap ke tempat anu dengan penghadapan yang

tidak menolah kepada aktifitas lain. Yaitu dari i$iIi yang merupakan

lawan kata dari LE.tbll @engkok). Serupa dengan ini adalah

ungkapan: {j3t{*:"t (turus menuju kepadanya). Contohnya firman

Allah 5,, $y|j:a;ft (motca tetaplah pada jatan yang lurus menuju

kepada-Nya). Maknanya: Kemudian firntutan hikmah mendorong-Nya

kepada penciptaan langit setelah penciptaan bumi beserta segala yang
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ada padanya." Al Haan berkata, *Makna ayat ini: perintah-Nya naik

ke langit."

"69'e6 (dan langit itu masih merupakan asqil.ltlfur adalah

sesuatu yang naik dari kobaran api. Kata ini dipinjam karena apa yang

terlihat dari asap bumi. Para mufassir mengatakan, bahwa asap ini
adalah asap air. Allah $ mengkhususkan menuju ke langit padahal

Htithab untuk itu ditujukan kepada langit dan bumi sebagaimana

ditunjuk&an oleh firman-Ny ", 
qS SlU9bi,y:litj$,'5(u,- Qalu Dia

berlata lrcpadanya dan kcpada bumi, 'Datanglah leamu keduanya

menurut perintah-Ku dengan sula hati atau terpaksa. ), karena tidak

pirlu lagi memperkirakan penyebutan bumi dan memperkirakan apa

yang ada padanya setelah disebutkan sebelumnya.

Makna tljt hksanakanlah apa yang Aku perintahkan kepada

kalian berdua. Yaitu seperti ungkapan: ',#\1 ii v *, vakni tkit
(aksanakan apa yang tebih baik). Al Wahidi berkatao "Para mufassir

mengatakan, bahwa Allah & berfirman, 'Adapun engkau, wahai

langit, maka terbitkanlah mataharimu, bulanmu dan bintang-

bintangmu.Sedangkan engkau, wahai bumi, maka belahlah sungai-

sungaimu dan keluarkanlah buah-buahan dan tanaman-tanamannlu'."

Jumhur membacanyu, $i dalam bentuk kata perintatr dari

6$)i. Ibnu 'Abbas, Ibnu Jarir dan Mujahid membacanya $-\ dan ui6

v*i, keduanya dengan madd, yaitu dari iStliJlt, yakni Lih3llt
(penyepakatan), yalani: agar masing-masing dari kalian berdua saling

menyepakati. Atau bisa juga dari iQ)i;yaitu i6ili (pemberian).Maka

yang pertama wcaan-nya Y6, seperti !tr6, sedangkan yang kedua

6SS\G$ @engan sula hati atau terpalua). Ini mashdar yarrg

berada pada posisi haat (keterangan kondisi), yakni: ,f5, il ,#.6
(dalarn keadaan suka ataupun terpaksa). Al A'masy membacanya:

Lirf, dengan dhammah. Az-Za11aj berkat4 *(Yakni) ibfir$l
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6*WfS (taatlah kalian berdua dengan ketaatan, atau kalian terpaksa

dengan keterpaksaan)."

suatu pendapat menyebutkan, batrwa makria perintah ini untuk

kedganya adalah sebagai penundukkan, yakni: ja4ilah kalian berdu4

maka keduanya pun jadi. Sebagaimaan yang difirmankan Allah

Ta'ata" '"K1 Kfi Jli 6'n;,Jr;yai;ltr$i(3y (sesunssuhrrya perkataan

Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya

mengatakan kcpadanya, 'hrn (iadilah),' malca iadilah i1. (Qs. An-

Nahl. u6l: a0)). Jadi redaksi tadi termasuk penggambaran tentang

dampak keluasaan-Nya dan kemustahilatr tertolaknya.

'"-*61({8 (Keduanya meniawab, 'Kami datang dengan

sulm hati.) yakni: Kami laksanakan perintatr-Mu dengan tunduk.

Penggunaan lafazh jarnak yang biasa digunakan untuk jamak yang

berakal l'W[yt, karena keduanya dt-khitlab dengan ungkapan yang

biasa dikemukakan kepada yang berakal.Al Qurthubi berkata
..Mayoritas ahli itnu mengatakaq bahwa Attah s menjadikannya

keduanya dapat berbicara, makan keduanya pun berbicara

sebagaimanayang dikehendaki Allah S." Pendapat lain menyebutkan,

bahwa ini gambaran tentang ketaatan dari keduanya dan dampak

kekuatan Rabbani terhadap keduanya.

*W'€;|ti#*, (Malu Dia meniadikannya tujuh langit),

yakni menciptakan, membuatnya dan menyelesaikarurya. Dhamir pada

'tit*i kembali kepada itSt 0angr0 berdasarkan maknany4 karena

terdiri dari tujuh langit, atau kembali kepada sesuatu yang tidak

diketatrui yang ditafsirkan oleh #fi i! (W"n bngit).

Manshub-nya *fu'€ karena sebagai penafsiran, atau

sebagai badal dari dhamir. Pendapat lain menyebutkan, batrwa

manshub-nya itu karena sebagai maful kedua dun ',ril*i karena

mengandung makna ',f*b (menjadikannya). Pendapat lain

menyebutkan, batrwa manshub-tya itu karena sebagai haal
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(keterangan kondisi), yakni: membuatnya dalam keadaan berjumlatt
-tujuh, dan,sr;i bermakna i1p (membuat). Pendapat lain menyebutkan,

balrwa manshub-nya itu karena tamyiz.

Makna #.ir, (dalam dua hari) adalah sebagaimana kalimat

yang lalu: #i5,6iii:lL @"n iptakan bumi dalam dua hari). Jadi

jumlahnya menjadi enam hari sebagainiana disebutka di dalam firman

Allah &, ,Vlii rl,i;j16.:.1*si'{t (menciptalan langit dan bumi

dalam enam tnosa. (Qs. Al A'raaf [7]: 5a)). Penjelasannya telah

dipaparkan di ddam suratr Al A'raaf.

Mujatrid berkata, ..satu hari dari keenam hari itu adalah seperti

seribu tatrun yang biasa kalian hitung." 'Abdullah bin Salam berkata,
.,Menciptakan bumi pada hari Ahad dan hari Senin, lalu menetapkan

kadar-kadar makanannya pada hari Selasa dan hari Rabu, lalu

menciptakan langit pada hari Karnis dan Jum'at."

Firman-Ny u (;l lZ,iCGtS (dan Dia mewalryukan pada

tiap-tiap langit urusannya). Ini di- 'athf'l<ankepada $&S.Qatadah dan

As-Suddi berkata, "Menciptakan padanya matariny4 bulannya,

bintang-bintangnyq orbit-orbitnya, serta para malaikat, laut, embun

dan salju padanya." Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya:

Dia mewahyukan kepadanya apa yang dikbhendak-Nya dan apa yang

diperintatrkan-Nya. fliili (yalsri aan 6:i5t terkadang juga bernkan

i'li (perintah), seperti pada firman-Nya, ,;fi3i;.t o\ (karena

sesungguhrrya Tuhanmu telah memerintahkan (yang demikian itu).

(Qs. Az-Zalnlah l99l: 5)), dan firman-Nya, i4,r|li JtpJl,V
(Dan (ingatlah), l@tika Afu ilhamkan kcpada pengihtt 'Isa yang setia.

(Qs. Al Maaidah [5]: I l l)), yakni: Aku perintatrkan mereka

Ada kerancuan dalam memadukan ayat ini dengan ayat ,fifi3

W A$'i. lOan bumi sesudah itu dihamparkan'Nya. (Qs. An:

Naazi'aat [79]: 30)), karena padzayatini disebutkan, |[$|Jldfil'i
(Kemudian Dio menuju langit) yang mengesankan bahwa penciptaan
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langit belakangan daripada penciptaan bumi, dan zhahirnya

menyelisihi ayat: 19" A1'-t;.,i'i13 (Dan bumi sesudah itu

dihamparkan-Nya. (Qs. An-Naza'aat p9l: 30)). Maka dikatakan,

batrwa '? ,"au ayat -{!\ JLdfi| (Kemudian Dia menuiu langit)

bukan bermakna penundaan waktu, tapi penundaan urutan

penyebutan. Dengan demikian tertepislatr kerancuan ini dari

pangkalnya. Kalaupun diperkirakan sebagai penundaan waktu

(pengrrnrtan waktu), maka memadukan kedua ayat ini sebagai berikut:

batrwa bumi diciptakan lebih dulu daripada penciptaan langig

sementara penghamparan buni adalah perkara tambahan selain

penciptaan. Jadi bumi diciptakan lebih dulu nalnun dihamparkan

belakangan.Inilah yang benar. Insya Allah nanti ada penjelasan lebih

janh dalam penafsiran ayat: Titt 6ti$.,f.r{fr(oo" bumi sesudah itu

dihamp arkan-Nya. (Qs. An-Naa"i' aat [79] : 30)).

'e#-,EililAi({5 1o*, Kami hiasi langit vang dekat

dengan bintang-bintang yang cemerlang), yakni bintang-bintang yang

terang gemerlapan di. atasnya sepereti kerlap-kerlipnya lampuJampu.

Manshwb-nya Gi;it (dan Kami memeliharanya dengan sebaik-

bailmya) karena sebagai mashdar yang menegaskan/'l yurg dibuang,

yakni: &ia w:Sa4ei (dan kami memeliharanya dengan pemeliharaan),

atau karena sebagai maf'ul liajlih, dengan perkiraan: dan Kami

ciptakan bintang-bintang sebagai hiasan dan pemeliharaan. Pendapat

yang pertama lebih tepat.Abu Hayyan berkata, "Pendapat yang kedua

terlalu dipaksaan, dan itu menyimpang dari yang mudah lagi

jelas."Yang dimaksud dengan pemeliharaan ini adalatr memeliharanya

dari syetan-syetan yang mencuri-curi dengar.

Kata penunjuk o$'i (Demikianlah) menunjukkan kepada yang

telah disebutkan ,$t )+Jl 
jSl (ketentuan Yang Malw Perkasa lagi

Malta Mengetahui), yanki yang sangat besar kekuasaan-Nya lagi

sangat banyak itnu-Nya.
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lVfif Uiko mereka berpaling) dari menghayati dan

memikirkan makhluk-maktrluk i"i, Ktil Yi (nakn katalunlah, 'Aht

telah memperingatkan kamu), yakni: maka katakanlah, hai

JJ.rr*rnl K;ltfitrt*t &ir(ak, telah menakuti katian). ;)ri'{.
'rfij g,6'h{ (dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad

dan lraum lsamud), yakni adzab seperti ad2;b mereka. Yang

dimaksud dengan lbli/l adalah adzab yang membinasakan segala

sesuatu.Al Mubarrad berkata, "13421t adalah satu kati yang

membinasakan segala sesuatu."

Jum6ur membacany u, 'Zid-, dengan alif di kedua tempatnya.

Ibnu' Az-Ztbur, An-Nakha'i, As-sulami dan Ibnu Muhaishin

membacanya:13Lb, di kedua tempatnya. Penjelasan tentang makna

lb&/l aan liiilr telah dikem,kakan di dalam sgrah Al Baqarah.

Firman-Nyu" ff)itirtly (Ketika rasul-rasul datang kepada

merelra), im zharf untuk'fiit"fi- 6n, tubh memperingatkan tramu)

atzu '21* (petr), karena kalimat ini berrrakna ddzab. Yalrri: Aku

telatr memperingatkan kalian tentang adzrib yang akan terjudi ketika

datangnya para rasul. Atau sebagai haal (keteratgan kondisi dari

)tG 
-)lt 

Qtetir yang menimpa kaum 'Aad).Im yang lebih mengena

daripada dua kemgngkinan sebelumnya, karena peringatan tidak

terjadi ketika datangnya para rasul, sehingga tidak tepat sebagai zharf'

nyq demikian juga petir tidak, waktu kejadiannya tidak tepat

dinyatakan sebagai zharf.

Firman-Nya, ;+-*O;f+-$Xly @ari depan dan dari

belalrang mereka) terkait dengan 'fi$i,yakni: datang kepada mereka

dari segala aratr mereka. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maknanya: para rasul terdahlu dan yang kemudian mendatangi

mereka, dengan anggaPan batrwa datangnya perkataan mereka sama

dengan kedatangan diri mereka Maka seakan-akan para rasul itu telah

mendatangi mereka dan berbicara langsung kepada merekq yaittr

mengatakan, 'l$$tV#$1 (Janganlan lwmu menyembah selain
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Allah),yakni: t,i# 'I i! lyaitru janganlah kamu menyemba5), dengan

anggapan batrwa ni mashdar. Bisa juga sebagai penafsiran, atau yang

diringankan dari yang berat [yakni d*i s'f] dan lsre-nya dhamir sya'n

yang dibuang.

Kemudian Allah $ menyebutkan jawaban mereka kepada para

rasul' Allah berfirman, ''ry{j{G3'M5$6 (Mereka menjawab'

'Kalau Tulan twmi menghendafi tentu Dia akan menurunlun

malaikat-malaikat-Nya), yakni: niscaya Dia akan mengutus mereka

kepada karni, rulmun Dia hanya menguttrs manusia dari jenis kami.

Kemudian mereka menyatakan kektrfuran dengan lancar dan

jelas, 'ri6+i$it"W, (maka sesungguhrryo knmi kafir trepada

wattyu yang ki*u diutus membmtanya), yakni mengingkari apa yang

kalian nyatakan bahwa Allah telah mengutus kalian kepada kami,

karena kalian adalah manusia seperti halnyakami, tidak ada kelebihan

kalian atas kami, maka bagaimana mgngftin kalian dil<fiususkan

dengan risalah sementata kami tidak. Sanggahan terhadap syubhat ini

telah dikemukakan di beberapa tempat.

Ibnu Jarir, Ibnu A1 Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di

dalarr Al Asma' wa Ash-shifat meiwayatkan dari Ibnu 'Abbas

mengenai firman-Ny4',i11\ t;3-7&.ii @'q$:I+"Y; (Dan

lrecelalraan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersehttukan-

Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat), ia berkata

"(Yakni) mereka yang tidak bersaksi batrwa tidak ada sesembahan

yang haq selain Allah." Kemudian mengenai firman-Ny'" '&:4 4
gF (merelra mendapat pahala yang tiada putus-putusnya), ia

berkat4 "(Yakni) yang tidak berkurang."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, An-Nutras di dalam Nasil*-nya"

Abu Asy-syailh di dalam Al 'Azhamah, Al Hakim dan ia

menshahitrkaffrya, Ibnu Mardawaih, serta Al Baihaqi di dalam l/
Asma' wa Ash-shifat, da.'jl Ibnu 'Abbas, "Bahwa orang-orallg yahudi
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mendatangi Nabi {lb, lalu menanyakan kepada beliau tentang

penciptaan langit dan bumi, betiau pun bersabda, pF-C."i\\^i',Y
,,St ,wj't|t* *i,e61rlt gi es ;y it* v4 J:14!t'du! ,4lii +r?1
g'$ ,/lt5 iet ,e6Jr;;il g)4 ,qtflgltpilt5'6tt'tageuttS .taeJtS
'w)'ju.i .-AA, ltrbs riri;\ij t'iwi ,ry- e ;pi\\;!e c$ut"i,*4
?33-'dtt .6sun:J* ict1y.,il ewtit'w')frlw &lviw.e u ,ttT
?b,b grts,tlt(l.tii5'iar5 ;t -3tg i,i$r l;*rtt ?ti',iet ,;wJt u,,aat
t26t u$ eov g byr;>.q ir;Ji glrilr g)i'btpu ;it ;y',!$ ,:4;*
;,=yl ittt:ai'r:<-,it5 itT 

'* ytttt gj c*t'#* td ,F ln$ ,A1

Ys i\ ,;Wl.fli'n y*:.ly (Attah menciptakan bumi pada lnri
Ahad dan Senin, menciptakan gunung-gunung beseita segala

lremanfaat yang ada padanya pada hori Selasa, dan pada hari Rabu

menciptalran pepohonan, bebatuan, ai7, lcota-kota, kemabnuran dan

lrchancuran. Itulah empot hari, lalu Allah Ta'ala berfirman,

'Katalranlah, 'sesungguhnya patutkah lramu knfir lcepada Yang

menciptalran butni dalam &n ttori dan lcomu adakan sehttu'sehttu

bagi-Nya?(Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam-'Dan

Dia mencipnlmn di bumi itu gunung-gunung yang l@koh di atasnya-

Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan'

malanan (penghuninya) dalam empat hari. (Penielasan itu sebagai)

jawaban bagt orang-orang yang bertanya.'Pada hari Kamis

menciptalan langit, dan pada hari Jum'at menciptaftan menciptakan

bintang-bintang, matahari, bulan dan malaikat hingga tersisa tiga

saat dari rtu. Lalu di saat yang pertama dari ketiga saat itu Allah

menciptakan ajal ketika matinya siapa yang mati, lalu pada saat

lredua memberikan segala kcmanfaatan yang terdapat pada segala

sesuatu, dan pada saat yang kctiga Allah menciptakan Adam,

menempatkannya di surga, memerintahkan iblis bersujud kcpadanya

dan mengeluarkannya dari surga di stihtr saat tersebzf). Kemudian

orang-orang yatrudi itu berkate 'Kemudian apa, hai

Mtrhammad?'Beliau bersa6a, ,iylt * sgt'l (Kemudian Altah
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bersemryam di atas 'Arsy).Mereka berkata, 'Engkau benar jika saja

engkau lengkapi.'Lalu berkata, 'Kemudian Dia beristirahat.' Maka

Nabi $ pun marah dengan sangat, dan turunlah ayat: Ua:A t:63

SjaU'&J;6@ yi *(xv3 +€1 r* ovi$.Y3 ,i5'it3 0.5ai
(Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa

yang ada di antara kcduanyo dalam enam masa, dan Kami sediHt pun

tidak ditimpa lceletihan. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang

mereka katakan... (Qs. Qaaf [50]: 38-39))."188

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan darinya juga mengenai firman-

Nvq Fi1 W3:{t (dan Dia menentukan padanya kadar makanan-

makanan (penghuninya)), ia berkate *(Yaki) membelah sungai-singai,

merumam pepohonan, menempatkan gunung-gunung, mengalirkan

laut, serta menjadi pada ini yang tidak terpada pada itu dan

menjadikanpada itu yang tidak terdapat pada yang ini."

Abu Asy-Syailfi meriwayatkan darinya juga ia berkata

"sesungguhnya Allah menciptakan hari lalu menamainya Ahad,

kemudian menciptakan yang kedua lalu menamainya Senin, kemudian

menciptakan yang ketiga dan menamainya Selasa, kemudian

menciptakan yffig keempat lalu menamainya Rabu, kemudian

menciptakan yang kelima lalu menarnainya Kamis..." lalu ia
menyebutkan menyerupai yang telah dikemukakan tadi.

' Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Abu Bakar menyerupai

riwayat yang telah dikemukakan dari Ibnu'Abbas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, Al Hakim dan ia
menshalrihkannya, serta Al Baihaqi di dalam Al Asma'wa Ash-Shifat

dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, 6SSiAg6igi;t;$16
(lalu Dia berlwta kepadarrya dan kcpada bumi, 'Datanglah kamu

lreduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.), ia

r88 Ada sisi kelematran pada sana&ryq dikelurkan oleh Al Hakim Q1543) dan
ia mengatakan, "shahih"sementara Adz-Duhabi mengatakan, "Menurut Ibnu
Ma'in, batrwaAbu Sa'id Al Baqal tidak boleh ditulis haditsnya."
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berkatao *Allah mengatakan kepada l-gtt, 'Keluarkanlah mataharimu,

bulanmu dan bintang-bintangmu.' Dan mengatakan kepada bumi,

'Belahlatr sungai-sungaimu dan ketuarkanlatr buah-buahanmu.' $E

W$l lXrarorryo meniawab, 'Karni datang dengan suka hati' )"'

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

darinya mengenai firman-Nya, W\ ia berkata, "(Yakni) berikanlatr

oleh kalian berdua." Kemudian mengenai fgman-Nya, t31$q ia

berkata, "(Yalsd) keduanya menjawab, 'Kami berikan'."

16'i;r€4'fr ';,$'6i;#b,,;'Ji4'tiiuJ{t\t;C$

6r34-Wggfs'r3 e36 ; W,s $i';ifi (S tit

;A 4\:i'rfrl;l 9tG 16 -,t f;; Qr r*6iriu @
3# W @'oPr{ "itZl rb{( 5t:i:r'Ai,# e
iii rrl{lt ii* ff ift {ilt & gri tfu:6 "rir!;3

$(q
"&l,i&r 6I# @ 6i5i. # $s\ JLfit d'5 Pa-

? e'/;;-f rl r; @'t'J3r't'(q & !&:t "i-frg "it3

t;'#1fr ,i6'Y';Lfi -,s ill6i 6fr 'g6W 
i -q

K# # 1#- 6'a;;5 KYs@'i';*i fii; ti
't]:;' q 9:S t17':fr'"6 ;rg #; {, t;l{; {;;{l {;
lu:t:'gt et K"15 #r,,{L u 5t #K:{'
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'd $t3 t.i3-oLi'\d* 3rl:6 b#-oF @
@t;;tr

"Adapun kaum 'Aad maha mereko menyombongkan diri di muka
bwri tanpa alosan yang benar don berkota, 'siapakah yang lebih

besar kekuatannya dafi kami?'Dan apakah mereka itu fidak
memperhafihan bahwaAllah yang nunciptahon mereka adalah

lebih besar hehuotan-Nya dari mereko?Dan adalah mereka
menginghori tonda-tando (hehuotan) iamiMaha Kami meniuphan

angin yong amot gemuruh hepada mereha dalam beberapa hari
yang sial, korena KCIrri hendok nerosakan kepado ncreka itu
,, siksaan yang menghinakan dalm, kehidupan dunia.Dan

sesungguhnya siksaan akhbat lebih nenghinakan sedang mereha
tidak diberi pertolonganDan adapun haum Tsamud maka mereka

telah Kami beri petunjuh tetopi nureka lebih nunyakai buta
(kewsotutt) daripada petunjuh it + rrroht mcreka disombar petir

odzab yang mcnghinahan disebabkan apa yang telah mereka
kerjakan.Dan Kami selomatkan orong4rang yang beriman dan
mcreka adalah orang4rrang yang bertakwaDan (ingatlah) hari

(kctika) mruuh-mrnuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mcreka
dikumpulkan (semuanya).Sehingga opabila mereka sampai ke

neraha, pendengaran, penglihatan dan kulit mcreka nunjadi saksi
terhadap mcreka tentang apa yang telah mereka kerjakan.Dan

mereka berkata kepada hulit merekor'Mengapa kamu menjadi salesi

terhadap kami?'Kulit msreha menjmoab, ,Alloh yang telah
neniodikan segala sesuatu pandai berkota telah menjadikan kami
pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang mcnciptakan kama pada

kaliyang pertama dan hanya kcpada-Nyalah kamu
dikembalikan 'Komu sekali-holi tidak dapat bercembunyi dari

penaksian pendengaran, penghhotan dan hulitmu terhadapmu,
bahkan kamu mengira bahwaAlloh tidah mengetahui kebonyahan
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dari apa yang kamu herjahan Dan yang demihion itu adalah

prasangkamu yang tebh kamu sangha terhadap Tuhanma,

prosangka itutelah membinasakan kamu, naha jodilah hamu

termasuk orang4rrang yang mcruglliha mereha bersabar

(menerima adzab) maka nerahalah tempat diam tmereka, daniiha
mereka mcngemuhakan alasan-alasan, nuka tidahlah nereha

termosuk orang4rang yang diterima alasannya.D

(Qs. tr'ushshitat [41]: 15-24)

Setelatr Allah & menyebutkan kaum 'Aad dan Tsarnud secaf,a

global, selanjutkan menyebutkan masing-masing golongan ini spcara

terperinci. Allah u"rn *ro, A n,AUlfuiSet
(Adapun lraum 'Aad maka mereka merryombongkan diri di mulca burni

tanpa alasan yang benar), yakni: menyombongkan diri dari beriman

kepada Atlah dan membenarkan rasul-rasul-Nyq serta berlaku

sew.erurng-wenang terhadap para makhluk di muka bumi tanpa alasan

yang benar, yakni tanpa hak untuk terjadinya kesombongan dan

kesewenangan mereka.

Kemudian Allatl $ menyebutkan sebagian perkataan mereka

yang menunjukkan kesombongan mereka. Allah berfinnan, i.$'6j
"rirU'jfi Tberlrata, 'siapakah yang lebih besar kchtatamya dari
kami? ). Mereka meuurng berportur tubuh tinggi, kuat dan kasar,

namun mereka terpedaya oleh tubuh mereka sendiri ketika Huud

mengancamkan adrzrrb kepada mereka. Maksud mereka mengatakan

perkataan ini, batrwa mereka mampu mencegah adzab yang akan

diturturkan kepada mereka.

Lalu Allah menyanggah mereka dengan fimran-Nyq Vi-iS\
,jA;JAl#cSt'551 (Dan apakah mereka itu tidak

memperlutikan bahwa Allah yang menciptalan mereka adalah lebih

besar kehtatan-Nya dari mereka?). pertanyain sebagai pengingl@ran
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terhadap mereka sekaligus kecamal bagi mereka. Yakni: apakah

mereka tidak mengetatrui bahwa sesungguhnya Allah lebih kuat

daripada mereka? Karena Dia Matra Kuasa untuk menurunkan kepada

mereka berbagai macam adznlb yang dikehendaki-Nya, yaitu cukup

dengan mengatakan, *Jadilah!" maka yang dikehendaki itu pun jadi.

6:34-Wg$$ 1O"" adalah mereka menginglwri tanda-

tanda (kefuatan) Kami), yakni mukjizat-mukjizat paru rasul yang

telah Allah khususkan pada mereka dan Allah jdikan sebagai bukti

kenabian mereka. Atau: ayat-ayat yang Kami turunkan kepada para

rasul kami. Atau: bukti-bukti ciptaan yang Kami pancangkan untuk

mereka dan Kami jadikan sebagai hujjah atas mereka. Atau semua itu.

Kemudian Allah & menyebutkan adzab-Nya yang diturunkan

kepada mereka. Allah berfirnan" tQJ;6r.#efr (Matu Kami

meniupkan angtn yang amat gemuruh k"p"d" mereka). ;tidl adalah

angin yang bergemuruh kencang, dari 35itr, yaitu lilalr (teriakan).

Abu 'Ubaidah berkata "Makna Tyt adalah berhembus kencang." Al
Farra' berkata, 'Yaitu dingin yang membakar seperti panas yang

membakar." 'Ilcimah, Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata, "Yaitu

yang dingin." Quthrub mengemukakan ucapan Al Hathi'ah:

,/61 f bii:r,;t t:syst4uy?A uii t'rL(tt:rL:"st

"Para pemberi malan (bertugas) kctil@ berhembus angin dingtn

danparapenganghtt{bertuSy!_*_r:ymerekamenuntutdiyatdari
manusla.

Mujahid berkata" *Yaitu angin yang sangat panas."Yang lebih

tepat adalatr menafsirkannya dengan dingin, karena dalam perkataan

orang Arab, jUt artinya tj)t (dingrn). Contohnya ucaPan seorang

penyair:

ks ? afr Q.';i.9", *t:3rt o5$3b(L
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"Ia memiliHialur seperti kepangan rambut wanita

yang ditempuh di ltni berangin dan dingin."

Ibnu As-Sakit berkata, "::nin bisa dari Ft y^gartinya Sjir

(dingin).Bisa juga dari +qjl ?ye (suara bunyi pintu), dan bisa juga

a*i 61lt yang artinyala*y (teriatcan). Contohnya: ilZOi$\,*it
(Kemudian istrinya datang memekik (tercengang). (Qs' Adz'

Dzaaiyaat [5I]: 29))."

Kemudian Allah & menerangkan waktu turunnya adzab itu

kepada mereka. Allah berfirman" v1$-1e (datam bebierapa hari

yang sia[), yakni hari yang naas lagi malang. Mujatrid dan Qatadatr

berkata, ..Itu terjhdi di akhir bulan Syawwal, dari mulai hari Rabu

hingga hari Rabu, yaitu tujuh malan delapan hari terus menerus."

p"oa"put lain menyebutkan, bahwa ,?Yi afiinya .524 (dingin)'

Pendapat lain menyebutkaru batrwa artinya ?1qlw, (berturut-turut).

Pendapat lain menyebutkan, bahwa artinya keras. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa rtinya berdebu.

Nafl', Ibnu Katsir dan Abu 'Amr membacanya; c,l.,h3, dengan

sulan pada haa', :iamak dari F Sedangkan yang lainnya

membacanya dengan kasrah t*$l.Abu Hatim memilih qira'ah

yang pertarna bedasarka frmau-Ny" #,*ri-C @fu hari nahas

yang terus-rnenerus. (Qs. Al Qamar [5a]: l9)). Sementara Abu 'Ubaid

memilih qira'ah yang kedua.

$:Ai -Sg ne$ at:i'irril(karena Kami hendak merasakan

trepada merela itu siksaan yang menghinakan dalam ke,hidupan

&tnia), yalcri: agar IGmi merasakan kepada mereka. i€Hl adalatr

kehinaan dan kenistaan, disebabkan oleh kesombongan itu. 4ta6
;;A i*{t (Dan sesungguhnya siksaan akhirat tebih menghinakan),

yakni jauh lebih menistakan dan menghinakan. Disifatinya adz.ab

dengan sifat ini yang sebenarnya merupakan sifat bagi yang diadzab,

karena mereka menjadi disifati dengan kehinaan.
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',r{3-{ fi $edang mereka tidak diberi pertolongan), yakni

tidak dilindungi'aari aazaU yang menimpa mereka, dan tidak ada yang

dapat mencega adzzib itu dari mereka.

Kemudian Allah menyebutkan perihal golongan lainnya. Allatl

berfirman, ifS:ti,";rft (Dan adapun kaum Tsamud maka mereka

telah Kami beri petunjuk), yakni: telah I(ami jelaskan kepada mereka

jalan keselamatan dan telah tur$*kan mereka jalan kebenaran dengan

menguhrs para rasul kepada merekq serta diperlihatkannya bukti-

bukti kepada mereka dari makhluk-makhluk Allah, yang kesemuanya

itu mengharuskan setiap orang berakal unttrk beriman kepada Allah

dan membenarkan para rasul-Nya. Al Farra' berkata, "Makna ayat ini:

Kami tunjuki mereka ke aratr ketiaikan dengan mengutus para rasul."

Jumhur membacanya: 

"fi(17, 
d"og* rafa' tarrpa sharf. Al

A'masy dan Ibnu Wutsab membacanya dengan rafa' dan sharf.lbln.t

'Abbas, Ibnu Abi Ishaq dan 'Ashim dalam suatu riwayat membacanya

dengan naslwb dar shwf. Al Hasan, Ibnu Hunnuz dan 'Ashim dalam

riwayat lainnya membacanya dengan nashab tanpa sharf.

Qira'ah dengan rafa' bemrfr diarggap sebagai mubtada' dan

kalimat setelatrnya sebagai khabm-nya. Sedangkan dengan nashab,

karena dianggap isytighal, sedangkan s@karer:e penafsirkan latazh

ini sebagai nama bapak atau kota (negeri), adapun yang tanpa slurf
karena menalarilkannya sebagai narna kabitah.

{t\l'& 611ffi' (tetapi mereka lebih menyukai buta

(kcsesatan) daripada petunjuk irn), yakni: mereka lebih memilih

kekufiran daripada keimanan. Abu Al 'Aliyah berkata, "Mereka lebih

memilih kebutaan daripada keterangan." As-Suddi berkata, "Mereka

lebih memilih kemaksiatan daripada ketaatan."

rtl y(fif* ff& @oka mereka disambar petir adzab

yang menghinakan). fiUn dikemukakan, bahwa tbUt adalatr

sebutan untuk sesuatu yang membinasakan segala sesuatu. qii( dduh
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kenistaan dan kehinaan. Seolah-olah dikatakan: mereka ditimpa adzab

membinasakan yang menistakan atau menghinakan. Dikatakan QlIi,
31n uninya W QtJi @dzab yang menghinakan), seperti firman-Nya,

l$i,)1i$,t$C Qentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang

menghinakan (Qs.Saba' [34]: la)).

Baa' pada kalimat 'it#- $(q(disebabtan apa yang telah

merCka lrerjalcan) adalatr baa' sababiyyatr (menunjukkan sebab), yakni

'A3t*-$€q$,.,:r#{ (disebabkan apa yang telatr mereka perbuat),

atalu SS !i;, (disebablcan perbuatan mereka).

Sfrrt$$Vt:.'u-51 Gi|. i (D an Kami s e I am at kan or ans- or an s
yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertalwa), yaitu

Shalih dan orang-orang yang beriman bersamany4 karena Allah

menyelamatkan mereka dari adzab itu.

Kemudian, setelah Allah menyebutkan kesudatran mereka di

duniq selanjutrya Allah menyebutkan kesudahan mereka di alfiirat.

Allah berfirnan, t6l $yitfi',ff5 F-iS 1po" (ingatlah) hori

(futika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka). Penyifatan

mereka dengan sifat il'.115 (musuh-musuh Atlah) adalah untuk

menunjukkan sangat tercelanya mereka. 'Amil pada zharf'nya dibuang

yang ditunjukkan oleh yang setelatrnya, perkiraannya: manusia

digiring pada hari penghimpunan, atau karena fil lingaUah), yakni:

ingatlah pada hari mereka dikumpulkan

Jumhur membacany a: f;,4r detgan yaa' bertitik dua di bawah

berdhammah dan me-rafa'-kan {(i1 seaagu niyabah. Sementara

Nafi' membacanya: H, dengan nuun dan me-nashab-kan ilGt.
Makna mengumpulkan mereka ke neraka adatah menggiringkan

mereka ke neraka, atau ke tempat penghisaban, karena telah jelas di

sisi-Nya golongan surga dan golongan neraka.

'"i5i-ifr (totu mereka dihtmpulkan (semuanya)), yakni

mereka ditatran dari pertama sampai tera}fiir agar saling bertemu dan
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berlumpul. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah, As-Suddi dan

yang lairurya.Penjelasan maknanya telah dipaparkan secara garnbalang

di dalam surah An-Naml.

WU,$Ltt (Sehingga apabila mereka sampai ke nerapa),

yakni sampai ke neraka tempat mereka dikumpulkan, atau tempat

penghisaban. tl ini adalatr tambahan sebagai penegas. '#W3#
(tfi-Y(q&!fr${e Qteindenguaq penglihatan dan tulit

mereka menjadi saksi terlwdap mereka tentang apa yang telah

mereka kcrjakan) sewaktu di drmia. Muqatil berkata, "Anggota tubuh

mereka berbicara menyebutkan perbuataryperubatan yang

disembunyikan oleh lisan, yaitg berupa syffi dan sebagainya."Yang

dimaksud dengan l;ujt ini adalah kulit yang sudatr diketahui itu,

demikian menurut pendapat mayoritas mufassir. Sementara As-Suddi,

'Ubaidullah bin Ja'far dan Al Farra' mengatakan, bahwa yang

dimaksud dengan i;f"ir ini adalah kemaluan. Pendapat pertarna lebih

tepat.

W i-t";'l'erh.$t1i <o"" mereka berkata trcpada httit

merelra, 'Mengapa ftamu menjadi saftsi terhadap kami? ). Alasan

dikhususkannya penyebutan ketiga anggota tubuh untuk memberi

kesaksian tanpa anggota tubuh lainnya sebagaimana dikemukakan

oleh Ar-Razi, batrwa panca indera ada lima' yaitu: pendengaran,

penglihatan, penciuman, perasa, dan penyentuh. Indera penyentuh

adalah kulit. Di sini Allah & hanya menyebutkan,tiga panca indera,

yaitu pendengaran, penglihatan dan penyentuh, dan tidak menyebutka

dua lainnya, yaitu indera perasa dan indera pencium, karena indera

perasa termasuk dalam indera penyentuh dalaln sebagian bentuknya,

sepab diketahuinya rasa bisa melalui kulit lidah dengan menempelkan

benda. makanan, demikian juga indera penciuman tidak dapat

dirasakan kecuali kulit langit-langit mulut menyentuh benda yang

dicium. Jadi keduanyatermasuk jenis perasa.

TAFSIR FATHUL QADIR 849



setelah anda mematrami perkataan ini, yang menyinggung

alasan dikhususkannya penyebutan ketiga indera itu, maka anda pun

mengerti alasan dikhususkannya penyebutan kulit untuk dtuoyu,

karena kulit mencakup tiga indera, sehingga kemaksiatan darinya

tebih banyak.

Adapun berdasarkan pendapat yang menafsirkan 3jfail dengan

kemaluan, maka alasa pengkfiususannya cukup jelas, krena aDla yang

disaksikan oleh kemaluan kebunrkannya lebih besar dan lebih layak

menyebabkan kehinaan dan siksaan.Telah kami kemukakan alasan

penggunaan kata tunggal untuk !i.:;tr @endengaran) dan kata jaorak

untuk judii (penglihatan)

,:t Kefr a$l{i,i l;Ll 136 (tutit meretra meniawab,'Attah

yang telah meniadiftan segala sesuatu pandai berkata telah

menjadikan ftami pandai (pula) berftata), yakni yang menjadikan

segala sesuatu dapat berbicara di antara para makhluk-Nya yang

bebicarq maka kami benaksi atas kalian mengenai keburukan-

keburukan yang kalian lakukan. Pendapat lain menyebutkan, batrwa

maknanya: kami tidak berbicara dengan kehendak kami, tapi Allah-

lah yang menjadikan kami berbicara. Pemaknaan yang pertama lebih

tepat.

'oj,ri AJ i, $'tJL';t (dan Dia-l ah vang menciptatcan

lramu pada ftali yang pertama dan hanya lrepada'Nyalah ftamu

dikembatikan). Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini termasuk

lanjutan perkataan kulit. Pendapat lain menyebutkan, batrwa ini

kalimat permulaan dari perkataan Allah. Maknanya: bahwa Dzatyang

kuasa menciptakan katian dari permulaan, maka kuasa pula rxrtuk

mengulangi penciptaan kalian dan mengembalikan kalian kepada-

Nya.

{'**; {A-$; K1x :r<& 

";i- 
S'aW iKY; (Kamu

selrali-trali tidak dapat bersembunyi dari persalwian pendengaran,
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,rrirrOorm dan latlitmu terludapmu).lnr kecaman dan celaan bagi

mereka dari Allah S, atau dari perkataan kulit. Yakni: kalian tidak

dapat bersen'ounyi ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk

untuk menghindari kesaksian anggota tubuh kalian. Karena manusia

tidak mampu bersembruryi dari anggota tubutrnya ketika melakukan

kemaksiatan, maka makna bersembgnyi di sini adalah meninggalkan

maksiat.

Suanr pendapat menyebutkan, bahwa malsta i$'!i (yalmi dari

'Ail#) adalah atliyi (pencegahan), yakni: kalian tidak dapat

mencegah sewakttr di dunia agar anggota tubuh kalian tidak bersaksi

atas kalian di akhirat kelalq karena itu kalian meninggalkan

kemaksiatan karena takut kesaksian itu.

J pudu kalimat '^i5-6berada pada posisi nashab sebagi
,illah, yakni W tl f. ! ltare"a akan bersaksi), atau W t;l XStht

(karena takut akan bersaksi). Pendapat lain menyebutkan, batrwa

manshub-nya itu karena dibuangnya partikel penyebab Htafadh, yuttt

baa'llatau g atanit2.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa i$,)i mengandung makna

ijUr laugaan), yakni: kalian tidak dapat menduga bahwa akan bersaksi

..pemaklaan tni jauh dari mengena.

','113L;95t6-1'1fr'"6 ;1L& o<it (bahtran kamu mengira

balrwa Allah'tidak mengetahui kcbanyakan dari apa yang kamu

kerjakan) yang berupa kemaksiatan-kemaksiatan sehingga kalian

berani melakukannya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa orang-

orang kafir mengatakan, "sesungguhnya Allah tidak mengetahui apa

yang ada di dalam diri kit4 akan tetapi Dia mengetahui apa yang kita

nyatakan, tanpa mengstatrui apa yang kita sembunyikan."Qatadatr

berkata" *flalr ai sini [yakni aal ]i$lbermalcna fft (mengetahui)."

Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ;Ltr ai si"i
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adalah malma kiasan yang mencakup maknanya yang hakiki dan apa

yang diatasnya, yaitu mengetatrui.

Kata penunjuk yang terdapat pada kalimat 'f|i{t lOon yong

demiHan ira) menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan tentang

dugaan mereka. Kata ini sebagai mubtada' darr khobar-nya adalatr:

:fi,fiL"$tKtL @datah prasangkamu yanF telah lamu sanglu

tertndap Tuhanmu). Sementara kaliinat K";J Qtrasangka itu telah

membinasakan kamu) sebagai khabar lain untuk mubtada' ini.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa K";Sberada pada posisi nashab

sebagai haal $eterurryan kondisi) yang diperkirakan. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ftL lprasongtama) sebagai badal d*i P3
(yang demikian rt4, ){ib.sfi O*s telah lumu sanglm) sebagai

lrhab ar-nya, dan fi15 (me mb inas akan tramu) sebagai khab ar lainnya,

atau sebagai haal. Pendapat lain menyebutkan, bahwa K+
Qrasanglramrx) sebagai khabm pertama, laht maushul dan shilah-nya

sebagai khabu kedua, d^ K';Ssebagai khobar ketiga. Maknanya:

sesungguhnya prasangka kalian bahwa Allatl tidak mengetahui

kebanyakan dari apa yang kalian perbuat, telah membinasakan kalan

dan melemparkan kalian ke dalarn neraka.

ir# U et (malca i adil ah kamu t er mas uk or ang-or ang

yang merugl), yakni yang sempuma kerugiannya.

Kennudian Allah mengabarkan tentang keadaan mereka. Allah

berfirman, 'fi ;; SlStltfi'-o! Qitca mereka bersabar

(menerima adzab) maka nerakalah tempat diam mereka), yakrrri bg

Ft;jr 3r3ri 1r3r * Ui*- (Jika mereka bersabar menerima adzab

neraka, maka neraka adalah tempat diam mereka), yakni tempat

tempat menetap dan tempat tinggal merekq mereka tidak akan keluar

darinya. Pendapat lain menyebutkan, batrwa'maknanya: Jika mereka

bersabar sewaktu di dunia dengan mengerjakan amalan ahli nereka,

maka neraka adalah tempat tinggal mereka.
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l$:ltuj6luS-t:$ @m iika mereka mensemukakon

alasan-alasan, malra tidaflah mereka termasuk orang-orang yang

diterima alasannya). Dikatakan 'OrJ 
O*t*l afiinya fulan rela kepadaku

setelatr ia marah kepadaku. lij;gi"t artinya aku memintanya agar rcla

(ridha). Maknanya: batrwa jika mereka memohon agar dikembalikan

kepada mereka apa yang mereka sukai, maka tidak akan

dikembalikaru karena mereka tidak berhak atas hal itu'

Al Khalil berkata, ..Anda mengatakan: 6;i$r*;|itl artinya

uil&'ft *Pt (aktr minta keridahaan maka ia pun meridhaiku)'

M4lma ayat ini: jika mereka meminta keridhaan, maka tidak akan

terjadi keridhaair bagi mereka, bahkan mereka pasli menerima siksa

neraka."

Jumhur membacanya:- lS5, denganfathah pdayaa' dart

lasrah pada taa'kedua dala6 bentgk bina' lil fa'il. Mereka juga

membacanya: '4$i31'a1, dengaafattuh pada taa'dalam bentuk isz

maful. Al Hasan, .ubaid bin 'umair dan Abu Al 'Aliyatr

membacany a: tS&3., dalam benttrk bina' lil maful, dan U 5'3
',$; dalam bentuk ism fa'il. Yakni: sesungguhnya jika mereka

ditangguhkan Allah dan dikembalikan ke dunia, maka mereka tidak

akan melakgkan ketaatan kepada-Nya. Ini sebagaimana yang

disebutkan di dalam firmari Allah &, ii'VigA6v"ft$ (sekiranva

mereka dikembatikan lce dunia, tentulah mereka kembali kepada apa

yang mereka telah dilarang mengeriakannya. (Qs. Al An'aam [6]:

28).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

. firman-Nya, 6i5i.;6 (lalu mereka dihmpulkan (semuanva)), ia

berkata, "(Yakni) menahan yang pertama mereka hingga yang terakhir

mereka."

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan'darinya

mengenai ayat ini, ia berkata, "(Yak"i) didorong."
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Al Bukhaxi, Muslim dan yang lainpya meriwayatkan dari Ibnu

Mas'ud, ia berkat4 eer{ku bersembunyi dengan tirai-tirai Ka'bah, lalu

datang tiga orang: seorang Quraisy dan dua, orang Tsaqif, atau dua

orang Quraisy dan seorang Tsaqrf, perut mereka gendut namun ilmu
mereka sedikit. Lalu mereka berbincang-bincang namun aku tidak

mendengarnya.Lalu salah seorang mereka berkata 'Apakah menurut

kalian Allah dapat mendengar perkataan kita ini?'Dua orang lainnya

berkatao 'Jika kita menyaringkan suara kita maka Dia mendengamya,

tapi bila kita tidak menyaringkannya maka Dia tidak dapat

mendengarnya.'Lalu yang lainnya berkata, 'Jika Dia mendengar

sebagian darinya maka Dia dapat mendengar semuanya.' Lalu aku

menceritakan hal itu kepada Nabi $, lalu Allah menurunkan ayat: Yj
KIX '64;'^i5- 6'bii3 iK (Kamu setrati-trati tidak dapat

bersembunyi dari , persaksian pendengaran) hingga: 6"rffi'6
(termasuk or ang-orang yang merugi)."r8e

Diriwayatkan oleh'Abdunazzaq, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim dan ia menshahihkannya, serta

Al Baihaqi di dalarn Al Ba'ts, dari Mu'awiyatr bin Haidah, ia berkat4

"Rasulullah $ bersabd4 t3 t5 $t#3 (Kalian alan dihimpunkan

disini), seraya beliau mengisyaratkan tangannya ke Syam, 6t55iCl

€*1 ;r L. fr v i'ttt,irJir'&,i1,p't it,*$y*i &*i *s
'ry7 f'!J (dengan berjalan kaki, berkendaraan dan di atas wajah

lcalian. Dan kalian akan dihadaplcan kepada Atlah dalam trondisi

mulut lralian diberangus. Lalu yang pertama kali berbicara dari salah

seorang lralian adalah pahanya dan bahunya). Kemudian Rasulullah
g membaoakan ayat: {;f$-i, K1?,65; 

";i- 
JSi;is ;lKui

{"J: (Kamu selmli-trali itdak dapat bersembunyi dari persoksian,

pendengaran, penglihatan dan htlitmu terhodapmu)."re0

tEeMuttafaq 'alaih, AlBukhari (4816) dan Muslim (4ll24l).
rs'Ahmad 

@ltA6); Al }Iakim Qt44O) dan Adz-Dzahabi mengatakan, "Abu
Quz'ah bin Hujair tsiqah."; Disebutkan juga oleh 'lbdunaz.zaq di dalam Tafsirnya

Qtrst).
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Ahmad, Abu Daud Ath-Thayalisi, 'Abd bin Humaid, Muslim,

Abu Daud, Ibnu Majalu Ibnu Hibban dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah $ bersabd1 'i-#t
ttU;1d.3 Lt-. iitsil Li uF'oF ,Jutlq crll' ',F,a- ri1\t€u\
(Janganlah seseorang dori kolian mati kecuali ia berbaik sangka

terhadap Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya ada kaum yang telah

Allah. lrchendaki berbttruk sangka terhadap Allah), lafu Allah

berfirman, 
",r$'e 4 K'5 Kt ii$ 

"5t 
#Ki{t (Dan

yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka

terladap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kannu, maka

jaditah karut termasuk orang-orang yang merugi)."rer

't:,'rAf q Fri'6tv e W,r r,gj I Gti *
V( ;#titi[,* U r# u ttr S j -u- 3;ifi 4

XrA ))-gr7 t€fit 6rr$l Woji J,6 @ c*
"$t:rjfr 

"frdr6_y"(11ilWi-5i'fi ,,#@a;f
6:{fr ;fii :r; v{":ai s {;d t^.ru( @'bJT $(
'u6i3 ill 6Jqlib'u1fi63 @'.ona -W$ t3(

'uS-t*i$(K.q:$AqW,i.i"tj"#l
J1 Ldxt 4 ffi Ni,iz2:r'F frt C:, \jE O.$i

# @ <,r3G3 K,i, tYLt irS,SbiS{;$G

t"shalrih, Muslim @D205); Abu Daud (3113); Ibnu Hibban (2/16) dan Abu
Daud Ath-Thayalisi (246).

3t@

i
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e$ti W;$3r"1;91 c, Q!'ti ;F\ O {frj
.i6 @ i ?ft fi<ri @6fr3v w.{J5 ";ffi
-q 

rV5i'e,it36S t Jt}r", $ Jy-V| o1;$ iA
o rti E g iA e,flU'et,{r#rt *;iA u#su
W'"Ji $f#;$rj @'#Uj'ig f;G &u s4.

A4gri'n{:i-3i-e$ ##iJyTift-rt,
L#Ut3rfiLfii;.:,Lt'

"Dan Kami tetapkan bagi mcreka teman-teman yang menjadikan

mereka memandang bagus apayang ada di hadapan dan di
belakang mereka, dan tetaplah atos tmereha keputusan adzab pada

umat-umot yang terdahulu sebelummereko dari jk dan manusia;

sesungguhnya mereka adalah orangorang yang mcrugiDan orang-
orang yang kaftr berhota, 'Ianganlah kamu mendengar dengan

sangguh-sungguh ahan Al Qur'an ki dan buatlah hirak-pikuk
terhadapny a, s up ay a kamu dapat mcngalahkan (mereka).' Maka

sesungguhnya Kami akan merasakan adzab yang keras kepada

orang-oramg kaJir dan Kami akan mcmberi balasan kepada mereka

dengan seburuk-buruk pembalosan bagi apa yang telah mereka

kerjakan Demikianlah balosan (terhadap) mus uh-mus uh Allah,
(yaitu).neraka; mereka mendapat tempat tinggalyang kekal di

dalatwtya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap

ayabayat KamiDan orangerung haJir berkata,'Ya Tuhan, kami
perlihatkanlah hepada hani daa jenis orang yang telah

mcnyesatkan kami, (yaitu) sebagian dari jin dan manusia, agar

kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supcya hedua

jenis ita nunjadi orang4rang yang hina'Sesungguhnya orung-
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orung yang ttengatakan' 'Tuhan hart iabh Allnhr' keruudian

mereka meneguhkan pendirian rnereka, mtka malaihat ahan tutun

kepada mereha (dengan ,nengatahan), 'langanlah hamu meflrsa

takut dan janganlah kamumcrosa sedih; dan bergembiralah kamu

dengan (numperokh) swga yang telah diianiikan Allah

kepadamu' Kamilah Pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan

dunia dan di akhirat; di dalannya kanu memperoleh apa yang

hamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalatruya apayang hamu

4intasebagai hidangan (bogimu) dari (Tuhan) Yang Maha

Pengampun tagi Maha Penyayang.Siapahah yang lebih baih

perkataonnya daripada orang yang menyeru kepada Allah,

mengerjakan amal yang s halih dan berkatar'Ses ungg uhnya ahu

termasuk orang-orang yang berserah dirt'?Dan tidaklah saftu,

kebaikan dan kejahatan Tolaklah (keiahatan itu) dengan cara yang

lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada
' permrnuhan seolah+lah telah nuniadi teman yang sangat

setinsifat-sifat yang baih itu tidah dianugerahkan mclainkan

kepada orang4rrang yang sabar, dan tidak dianugerahkan

melainkan kepada orangetang yang mempunyai keberuntungan

yang besar.Dan jika syetan rnengganggumu dengan suatu

gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada

Allah.:Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahri." (Qs. Fushshilat [all : 25-36)

Firman-Ny \ :Sj AL:IJJ (Dan Kami tetapkan bagi mereka

teman-teman), yakni Kami sediakan teman-teman

pendamping/penyerta dari golongan syetan. Az-7-ajjaj berkata" "Kami
sebabkan bagi mereka teman-teman penyerta sehingga menyesatkan

mereka." Pendapat lain menyebutkan, yakni: Kami sertakan pada

mereka teman-teman penyerta. Pendapat lain menyebutkan, yakni:

tijii (Kami tetapkan). Makna-makna ini saling berdekatan.
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Asal makna *igtt adalah Wii ';*.;3t (pemudahan dan

penyediaan).tr3iit adalatr ,41 (teman), mereka adalah para syetan,

mereka dijadika sebagai teman-teman dekat mereka. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa Allah menetapkan bagi mereka teman-teman di

neraka. Yang lebih tepat, bahwa itu adalah di dunia, berdasarkan

firman-Ny a,'g#lLli Fri'e.V e Wi' @ang menjadikan merelca

memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang

mereka), karena maknanya: menjadikan mereka memandang bagus

apa yang ada di hadapan mereka yang berupa urusan-urusan dunia dan

syahwatnyq dan membawa mereka masuk ke dalarn kemaksiatan

terhadap Allah dengan menjerumuskan mereka ke dalamnya. Dan

menjadikan mereka bagus apa yang ada di belakang

mereka yang berupa urusan-urusan akhirat, yaitu dengan mengatakarl

"Tidak ada pembangkitan kembali setelatr mati, tidak ada penghisaban

amal perbuatan, tidak ada surga dan tidak pula neraka."

Az-Zajjaj berkata, "Apa yang ada di hadapan mereka adalah

apa yang telah mereka perbuat dan apa di belakang mereka adalah

apayarlg hendak mereka lakukan." Diriwayatkan juga dari Az-Zajjaj,

batrwa ia mengatakan, "Apa yang ada di hadapan yang berupa urusan

akhirat, bahwa tidak ada pembangkitan kembali, dan tidak ada surga

maupun neraka. Dan apa yang ada di belakang mereka yang berupa

urusan dunia."

3;rY 4 $3 gan tetaplah atas mereka lceputusan adzab),

yakni: dan pastilatr adzrrb atas mereka, yaitu firman Allah &, ';i;'{
'q.Ae4#t+'i{L (Sesungguhrrya Aht pasti akan memenuhi

neralra Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang

mengihtti lramu di antara mereka kesemuonya. (Qs. Shaad [38]: 85)).

Kalimat le @ada umat-umat) berada pada posisi nashab

sebagai haal (keterangan kondisi) dari dhamir yang terdapat pada

\ft (atus mereka). Maknanya: termasuk di antara umat-umat.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa 4 ini bennakra ii (bersama),
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yakni: besama umat-umat di antara unat-trmat yang kafir 6'ii
(yang terdahulu), yakni yang telah berlalu ,+tJj6#n#?
(sebelum mereka dari jin dan manusia), yakni yang lebih dulu kepada

kekufirran. .

Kalimat e4*1;r( $I(sesungguturya merelca adalah orang-

orangyang *erriti sebagai alasan layaknya mereka mendapat adz-ab.

t(3l6LW1W'"-5iX; (Dan orang-orans vang kafir

berkata, ,Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan

At Qur'an inf), yakni: sebagian mereka mengatakan kepada sebagian

lairurya" ..Janganloh kalian mendengarkannya dan memfokuskan

perhatian kepadanya dengan sungguh-sungguh." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa makna W:1 ini adalah: janganlatr kalian

menaati. Dikatakan 4 U*artinya etiiit (aku menaatimu).

,).fiV (dan buatlah hiruk-pihtk terhodapnya), yakni

kacaukanlah itu dengan kesia-siaan dan kebathilan, atau: keraskanlah

suara kalian agar mengacaukan pembacanya. Mujahid berkata, "Yakni

buatlah kebisingan dengan tepukan tangan, siulan dan keributan

perkataan sehingga menjadi kesia-siaan."Adh-Dhabhak berkata

"Yakni perbanyaklah perkataan sehingga mencampuri apa yang

dikatakan itu.'Abu Al 'Aliyah berkata, "Kecamlah ittr dan celalatr'"

Jumhur membacany u,Vli dengatfathah pada ghain, dari Uj

yang artinya berkata-kata yang sia-si4 yaitu yang tidak ada gunanya,

atau dari e- jli sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Akhfasy.

Sementara 'Isa bin '(Jmar, Al Jahdafi, Ibnu Abi Ishaq, Abu Haiwatr,

Bal<r bin Habib As-Sahmi, Qatadatr, As-Simak dan Az-Za'farani

membacanya dengan dhammah pada ghoin trlr;1. Pembahasan

tentang jijJr teUn dipaparkan di dalam suratr Al Baqarah'

Af''KA Gupaya kamu dapat mengalahkan (mereka)), yakni

agar kalian dapat mengalatrkan mereka sehingga mereka diam.
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Kemudian Allah $ mengancam mereka karena hal itu. Allatr

berfirman, t:+*"$:ioffii-$i'59 (Matm sesungguhnya Kami

alran merasakan adzab yang lceras kcpada orang-oramg kafir). lnr
ancaman bagi semua orang kafir, terutama orang-orang yang

dicantumkan di dalam redaksi tadi.

'b93.$ks$6'fr#; (dan Kami alcan memberi balasan

lrcpada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang

telah mereka kerjakan), yalari: dan Kami akan memberi balasan

kepada mereka di akhirat kelak dengan balasan yang seburuk-

buruknya atas perbuatan-perbuatan yang telatr mereka lakukan

sewaktu di dunia. Muqatil berkata, "Yaitu syirik."Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa Allah membalas mereka dengan keburukan-

keburukan perbuatan mereka, dan tidak membalas kebaikan-kebaikan

mereka seperti silaturahim, memuliakan tamu dsb.Karena kebaikan-

kebaiakn ini menjadi bathil (sia-sia), tidak ada pahalanya karena

kekufuran'mereka.

Kata penunjuk 6{( (Demikianlah) menunjukkan kepada apa

yang telah disebutkan. Kata ini sebagai mubtada' dan khabar-nya

adalah: ifi-d;A6j+ (balasan (terhadap) musuh-musuh Allah), atau

sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang, yakni: U.t F\\
(perkaranya adalah demikian), dan kalimat 

"6i;fr 

jtAf* (balasan

(terhadap) musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka) sebagai penjelasan

kalimat yang sebelunnya. Pemaknaan yang pertama lebih tepat, dan.

lafazh j6( sebagu 'athf bayan untuk {tf,, at:ru badal darinya, atau

khabar dari mubtada' yang dibuang, atau sebagu mubtada' yang

khabar-ny", !fr$t;tftfl Qneretra mendapat tempat tinggal yang

lwkal di dalamnya). Berdasarkan ketiga kemungkinan pertam4 maka

kalimat fiil:t;ti-{ (mereka mendapat tempat tinggal yang kekat di
dalamnya) adalatr kalimat permulaan yang menegaskan kandungan

redaksi sebelumnya. Makna Jfrf3rl, adalah tempat tiggal abadi yang

tidak pernah terputus.
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'bii{_Wq'$( Cf,G @ebagai pembalasan atas peingparan

merela terhadap ayat-ayat Kam), yakni: mereka dibalas dengan

balasan disebabkan pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah.

Muqatil berkata, *Yakni Al Qur'an. Mereka mengingkari bahwa A1

Qur'an itu dari sisi Allah.'Berdasarkan pemaknaan ini, maka

p.ogr.gkup* pifr @irup-pilark; kesia-siaan) dengan \i"ilt
(pengingkaran) karena merupakan sebabnya, dimana sebab

diposisikan pada akibat.

"r{I 
"#'us;A n:fi\ 6J:grV11'uJi J6 (Dan orans-

orang lrafir berkata, 'Ya Tuhan, kami perlihatlcanlah kcpada kami dua

jenis orang yang telah menyesatkan kami, (yaitu) sebagian dari jin

dan manusia). Mereka mengatakan ini ketika mereka berada di

neraka.Disebutkannya ini dengan lafazh madhi (yang telah lalu) untuk

menunjukkan kepastian terjadinya. Maksudnya, bahwa mereka

meminta kepada Allah & agar diperlihatkan kepada mereka siapa

yang telah menyesatkan mereka dari golongan jin dan manusi4 yaitu

syetan-syetan yang selalu menggoda mereka dan membawa mereka

kepada kemaksiatan, dan para pemuka/pemimpin yang

menggambarkan indahnya kekufi[an kepada mereka. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa maksudnya adalah iblis dan Qabil, karena

keduanya telah mencontohkan kebiasaan maksiat bagi anak

Adam.

Jumhur membacanya: 6ji att s* kasrah pada raa'. Ibnu

Muhaishin, As-Susi dari Abu 'Arnr dan Ibnu 'Amir membacanya

dengan sulam pada raa' 16;'11. Oemikian juga qira'atrnya Abu Bakar

dan Al Fadht. Kedua lafazh ini adalah dua macam logaUaksen yang

maknanya sama. Al Khalil berkata, *Jika anda mengatakan: ell$ 1jl,
dengan lrasrah pada raa', maka artinya adalah Oit*ki (perlihatkan

pakaianmu kepadaku), dan bila dengan suku t0fili d't *ut u artinya:

AEJr*brl @erikan pakaianmu kepadaku)."
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qai133Yil12 (agar kami letakkan kcduanya di bau,ah

telapak kaki kam), yakni: agar kami menginjaknya dengan kaki kami

sehingga kami merasa lega terhadap mereka. Pendapat tain

menyebutkan, yakni: agar kami dapat menjadikan mereka lebih

rendatr daripada kami di neraka.

{'r$i*t;(S1.1t"poyo kcdua jenis itu menjadi orang-orang

yang hina) tempatnya di neraka, atau: supaya kedua jenis itu termasuk

golongan yang hina lagi nista. Pendapat lain menyebutkaru yakni: agar

mereka mendapat adza;b yang lebih keras daripada kami.

Kemudian, setelah Allah menyebutkan siksaan bagi orang-

orang kafir dan apa yang disediakan-Nya untuk mereka, selanjutnya

Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang beriman dan nikmat-

nikmgt yang diangueralrkan-Nya kepada mereka. Allah berfirman, i!
{itlg)l}66-.5i (sesungguhnya orang-orang yang mengatakan,

'Tuhan kami ialah Allah,), yakni: Altah semata, tidak ada sekutu

bagi-Nya. $a;|3 Qremudian mereka meneguhkan pendirian

mereka) dalam tauhid dan tida berpaling kepada selain Allah.

Sejumlah sahabat dan tabi'n mengatakan, bahwa makna 'uq:"$ [yakni
dan l;5*'[ adala]r mengikhlaskan amal untuk Alla]r.Qatada]r dan

Ibnu Zaid berkata, "(Yakni) kemudian mereka meneguhkan pendirian

mereka dalam menaati Allah."Al Hasan berkata, "Tetap konsisten

pada perintah Allah, yaitu mengamalkan ketaatan kepada-Nya dan

menjauhi kemaksiatan terhadap-Nya."Mujahid dan'Ikrimatr berkata,

"Konsisten pada syahadat batrwa tidak ada Tuhan selain Allah, sampai

mereka meninggal."Ats-Tsauri berkata" "(Yakni) beramal sesuai

dengan apa yang mereka katakan."Ar-Rabi' berkata "Berpaling dari

apa yang selain Allah.' Al Fudhail bin 'Iyadh berkata, "Zutrud

terhadap yang fana, dan antusias terhadap yang kekal."

tA$xf$ffi @aka malaikat aknn turun kepada

mereka) dari sisi Allah $ dengan membawa berita gembira yang

mereka inginkan, yaitu kedatangan manfaat atau tetolaknya rnadharat,
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atau dihilangkannya kesedihan. Ibnu Zaid dan Mujatrid berkata,
,.Turun kepada mereka ketika kematian."Muqatil dan Qatadah

berkata, *Yaitu ketika mereka berdiri dali kubur mereka saat

pembangkitan kembali.' Waki' b€rkat4 *Berita gembira itu di tiga

tempat, yaihr: ketika kematian, di dalam kubgr dan saat pembangkitan

kembali."

l3'331j}rt!$1 (dengan mengatakan),'Janganlah pamu

,nerasa takut don janganlah lamu mercxo sedih).,ili* lyatcni daxi &1

'l y*g kemudian menjadi {-tl adalah muffinffafah [yakni yang

diringankan dari asalnyayang berat yaitu 3',11, atau sebagai penafsir

atau penyebab rashab. Berdasarkan dua kemungkinan pertama, maka

1-nya adalatr nahiyah (partikel pelarang), sedangkan menurut

kemungkinan ketiga maka 1-nya adalah nafiyah (partikel yang

meniadakan; penafi). Maknanya: janganlatr kalian taktrt terhadap

urusan-urusan akhirat yang telah kalian persembatrkan, dan janganlah

kalian bersedih hati atas trrusan-urusan dunia yang telah terlewatkan

oleh kalian yang berupa keluarga, anak dan harta. Mujahid berkata,

"Jangenlzfu kalian takut kematian dan jangan bersedih terhadap anak-

anak kalian, karena Allah mengganti kalian atas mereka."'Attla

berka.ta, "Janganlah kalian takut ditolaknya pahala kalian karena itu

telah diterimq dan janganlah kalian bersedih hati atas dosa-dosa

kalian karena sesungguhnya Aku telatr mengampuni

kalian."Zhatrirnya tidak mengkhususkan turunnya malaikat kepada

mereka pada waktu tertentui dan tidak mengikat penafian rasa takut

dan kesedian dengan kondisi tertentu sebagaimana yang tersirat dari

dibuangnya kalimat yang terkait dengan semua ini.

<,t313' #,lt$Srt!,'ill; (dan bergembiratah kamu

dengan (memperoleh) surga yang telah diianiikan Allah trepadamu)

sewaktu di dunia, l<arena sesungguhnya kalian akan mencapainya dan

menempatinya selamanya di dalam kenikmatannya.
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Kemudian Allah menyarnpaikan berita gembira kepada mereka

yang tebih besar dari semua itu, Allah pur berfirmarn, 4W5#
';+$t,$q3frrj5J1 (Kamilah Pelindung-pelindungmu di dalam

lrehidupan dunia dan di aWtirat), yakni: Kamilatr yang menangani

pemeliharaan kalian dan memenuhi kebuhrhan-kebutuhan kalian

dalam urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Dan

barangsiapa yang Allatr sebagai pelindungnya, maka ia memperoleh

segala yang diinginkan dan selarnat dari segala yang ditakutkan. Suatu

pendapat menyebutkan, bawha ini dari perkataan malaikat.Mujatrid

berkata, "Paramalaikat mengatakan kepada mereka, 'Kamilah teman-

teman kalian, kami yang selalu berasma kalian sewaktu di dunia.'Lalu

ketika hari kiamat, para malaikat itu berkata, 'Kami tidak akan

berpisatr dengan kalian hingga kalian masuk surga'."As-Suddi

berkata, "Kamilah pemelihara amal-amal kalian sewaktu di dunia, dan

kamilah petindung kalian di akhirat." Pendapat lain menyebutkan,

bahwa para malaikat itu memberi syafa'at kepada mereka dan

menyambut mereka dengan penghormatan.

'$;iteeSVW;Ft (di dalamnya ramu memperoleh

apa yang lmmu inginlan) yang berupa berbagai macam kelezata dan

beragam kenikmatan. 'oj:i3(,1i4€3j (dan memperoleh (pula) di

dalamnya apa yang karnu minta), yakni apa yang kamu angankan.

Bentuk j.t a*i it3fut bermakna v.ri.Jl (permintaan). Penjelasan

maknanya telah dikemukakan secara gamblang dalam penjelasan

firman-Nyu, irFi-Eet (dan memperoleh apa yang mereka minta.

(Qs. Yaasiin [36]: 57)). Perbedaan antara kedua redaksi ini, ba]rwa

yang pertarna berdasarkan kecenderungan jiwa mereka, sedangkan

yang kedua berdasarkan apa yang mereka minta, jadi lebih umum

daripada apa yang dicenderungi oleh jiwa mereka. Ar-Razi berkata,

"Menurutku, yffig lebih mendekati kebenaran, bahwa kalimat firman-

Nva: ,,(l,iil e,frlili+'{$ gi dalamnya kamu memperoleh apa

yang lramu inginkan) mengisyaratkan kepada srrrga rohani yang
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disebutkan di dalam firman-Ny", 'fiing#.W,ff;' (Do'a merelm

di dalamnya ialah: 'subh,aanakallaahwwa '(Qs. Yuunus [10]: 10))."

Manshub-ny"#?fiJi<fi (Sebagai hidangan (bagimu)

dari (Iuhan) Yang trIaha Pengampwt lagi Maha Perryayang) karena

sebagai haal dart maushul, atau dari 'aid'nya, atau fa'il'6il;33, a,rlu

sebagai mashdar penegas unttrk fi'l yarrg diblang, yakni: $'o[lr'ft
(Kami menghidangkannya sebagai hidangan). ijir ua"fuf, rezeki yang

disediakan untuk mereka ketika bertamg. Penjelasannya telah

dipaparkan di dalam surah Aali 'Imraan

,fi JyG;g{56A giqakan vans tebih baik

perkataanrrya daripada orang yarrg menyeru kepada Allah), yakni

kepada tauhidullalt dan menaati-Nya Al Hasan berkata "Yaitu orang

mukmin, ia meneria seruan AllalL dan ia mengajak orang lain kepada

apa yang senrkan Allah, yaitu'berupa k€taatan kepada-Nya." '),-t2

lrJ;, (dan mengerjakan amal yang slralih) dalam penerimaannya itu.

a*::Jie ,i;\tii (dan berkata, 'senorguhnya aht termasuk orang'

orang yang berserah dir)kepadaTuhanku. Ibnu Sirin, As-Suddi dan

Ibnu Zaid berkata "Yaitu Rasulullah $.'?endapat ini diriwayatkan-

juga dari Al Hasan. 'Il<rimah, Qais bin Abi Hazim dan Mujahid

berkata, *Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang

adzar^" Lalu dijawab, bahwa ayat ini ditunrnkan di Mekatr, sedangkan

adzandisyari' atkan di Madinah

Yang lebih tepat, ayatini diartikan secara umum sebagaimana

konotasi lafazhnya, jadi mencaktrp pula yang menjadi sebab turunnya.

Maka setiap yang memadukan pexryeman hamba kepada apa yang

disyari'atkan Allah dan melalorkan amal shalih, yaitu melaksanakan

apa yang diwajibkan Allah atasnya dis€rtai dengan menjauhi apa-apa

yang Allah haramkan atasnya" dan ia termasuk orang-orang Islam,

bukan dari selain merekq maka tidak ada sesuahr pun yang lebih baik

darinya dan tidak ada yang lebih terang dari jalannya, serta tidak ada

yang lebih banyak patralanya 616f amnlnya itu.
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Kemudian Altah C menjelaskan perbedaan antara amal-amal

yang baik dan amal-amal yang buruk. Allatt berfirman, Oi-l{:
'AS*;'tg (Dan tidoHah soma kcbaikan dan kciahatan), yakni:

tiaaf<Uh sama kebaikan yang dirihdai Allah dan dib€ri pahala dengan

keburukan yang dibenci Allah dan dibalas dengan siksa Tidak ada

alasan untuk menglhususkan 1eA ftebaikan) ini dengan suahr

bentuk ketaatan t€rtentu" dan tidak pula mengkfiunrskan 'ql
ftejahatan; keburukan) dengan sgahr bentuk kemaksiatan tertentu'

karena lafazh ini mengandrmg maknayang lebih luas dari itu.

sgatg pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

ififtebailan) ini adalah tauhid, dan yang dimaksud dengan '4
(kejahatan; kebtrukan) ini adalah syryk.Pendapat lain menyebutkan,

bahwa yeng dimaksud de,ngan ';fr .ftebaikan) ini adalah

kelembutan, dan yang dimaksud dengan '@Gejahatan; kebunrkan)

adalah kekasaran. Pendapat lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud

dengan 'LiliiJ $ebaikan) ini adalah pemaafan, dan yang dimaksud

dengan '.4 (kejahatao; kebtrnrkan) adalah pembal_alsan. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan 'ffi6"Aaikan) ini

adatah ilmq dan yang dimaksud dengan ''4ftejahatan; keburukan)

adahh kekejian. Al Farra. b€rkat4 *Lafaal pudu kalimat 24{;
adalah tarnbahan."

|AAr4\'{1(TolaHah (kciahatan itu) dengan cma vang

lebih baie, yakni: toi-aklah kejahatan itu ketika datang kepadamu dari

si pelalnr kejahatan dengan cara yang lebih baik dalam menolaknya.

Yaitu membalas tindakan buruk dengan kebaikan, dosa dengan

pemaafan, marah dengan kesabaran, menutupi kesalahan dan tabatt

terhadap hal-hal yang tidak disukai. Mujahid dan 'Atha' berkatq " 6\
6e (dengan ctra yang lebih baig yakni dengan memberi salom '
ketika berjgmpa dengan orang yang mepusuhinya." Pendapat lain

menyebutkan, yakni dengan bersalaman (berjabat tangan) ketika

me,njumpainya.
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'*L;'rku;g W, AEciIi ti'$ (matra tiba+iba orans

yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah

menjadi temon yang sangat setia).Inilah faidah dari menolak dengan

cara yang lebih baik. Maknanya: sesungguhnya jika kamu melakukan

penolakan dengan cara demikiarU maka musuh akan menjadi teman,

dan yang jauh akan menjadi dekat denganmu. Muqatil berkata, "Ayat

ini diturunkan berkenaan dengan Abu Su$an bin Harb, dulunya ia

memusuhi Nabi $, lalu kemudian ia menjadi pembelanya karena

terjadinya besanan antara dia dengan beliau. Kemudian ia memeluk

Islam, lalu menjadi pembela yang penuh kasih sayang karena adanya

besanan itu."Ada juga yang berpendapat selain itu.Yang lebih tepat

adalah mengartikan ayat ini secara umrun.

wirJt $fisr-vs (sifat-sifat vans baik itu tidak

dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar). Az-

zayaj berkata, "Tindakan dan sikap ini tidak akan dianugerahkan,

yaitu menolak keburukan dengan kssaikan, kecuali kepada orang-

orang yang sabar dalam menahan kemarahan dan tabah terhadap hal-

hal yang tidak disukai."

##jt Jy-tii{,Vv @o tidak dianugerahkan melainkan

lrcpada orang-orang yang mempurryai kcberuntungan yang besar)

yang berupa pahala dan kebaikan. Qatadah berkata, "Keberuntungan

yang besar terdapat di sgrga. Yakni: tidak akan dianugeratrkan itu

kecuali bagi orang yang pasti masuk surga."

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa dhamir pada TiiT$

kembali kepada thil (surga). Pendapat lain menyebutkan, balwa

dhamirini kembal kepada kalimat tauhid. Jumhur membacany u,-liifr"
dari #Ul (penerimaan). Thalhatr bin Mustranif dan Ibnu Katsir dalam

suatu riwayat darinyamembacanya: ri6!U- aari itittair (pertemuan).

Kemudian Allah I memerintahkannya untuk memohon

perlindungan dari gangguan syetan, Allah pun berfirmn, 'efti$$
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$\3;:lt{ r#lA (oan iika syetan menssanssumu dengan

suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada ,etla$. ilt
serupa dengan ;,J!,tt (dorongan; desakan). Godaan. diserupakan

dengannya karena mendorong kepada keburukan. Maknanya: dan jika

syetan memalingkanmu dari sesuatu yang telah disyari'atkan Allatl

kepadamrl atau dari menolak kebaikan dengan keburukan, maka

mohonlatr perlindungan kepada Allah dari kejatratannya. Kata llt
dijadikan [1r; aaaan menurut kiasan logika" yaitu seperti ungkapan: 3+

6ia ffcesrrniguhannya menggiat).

Redaksi kalimat ,41U1?, frI (Sesungguhnva Dialah

Yang Maha Mendengar tagi Maha Mengetahui) sebagai alasan untuk

yang sebelumnya. Yakni: Yang Matra Mendengar segala yang

didengar, lagi Maha Mengetahui segala yang diketafiui. Maka Dzat

yang demikian sifat-Nya, Dialah yang berhak untuk dimohonkan

perlindungan-Nya. '!

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,
*Adalah Rasulullah $ ketika beliau di Mekah, apabila membaca Al

Qur'an, beliau menyaringkan suaranya, sementara kaum musyrik

berusatra menjauhkan orang-orang darinya dan mengatakan, V5{
6{FiA )$FV tfjt(i$ (Janganlah lmmu mendengar dengan

sungguh-sungguh atran Al Qur'an ini dan buatlah hiruk'pifuk

terhadaprrya, supaya kamu dapat mengalahkan (merefta)). Dan bila

beliau tidak menyaringkan bacaannya, maka orang yang suka

mendengarkan Al Qur'an tidak dapat mendengarnya, talu Allatl

menurunkan ayat: V,rSf $ qq J1i*; (dan iangan komu

mengeraskan suorarnu dolam shalatmu dan ianganlah pula

merentdahkannya. (Qs. Al Israa' [17]: 110))."

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin

Manshur, 'Abd bin Hunai4 Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

Hatim, Al Hakim dan ia menshahihkannya, Ibnu Mardawaih serta

Ibnu .Asakir, dari 'Ali bin Abi Thalib: "Bahwa ia ditanya mengenai
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firman-Nya ,tltj "#'utvS4XiCJ:e, (Ya ruhan, trami

perlihatlranlah trepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan

lrami, (yaitu) sebagian dari jin dan manusia), ia berkata, "Yaitu anak

Adam yang membunuh saudaranyadan iblis."

At-Tirmidzi, An-Nasa'i, N Bazzar' Abu Ya'la, Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu 'Adi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

Anas, ia berkata, *Rasulullah $ membacakan kepada kami ayat ini: i!
\5Al'F:ilcttj66-ii (sesungsuhnva orans-orans vans

mengataian, 'Tuhan pami ialah Allah,' kemudian mereka

meneguhlan pendbian merela), talu betiau bersabda' ',Y b6 L4)6 i3

t4Jb ?tftl,,t ,* # b#-;h u66 # ,ii$t ;tg"i qg, Qtu tetah

diucaplun oleh banyak manusia, kemudian kebarryakan merefta

menjadi lrafir. Barangsiapa mengucapkannya kctika akan mati, maka

ia termasukyang meneguhkan pendiriannya di atai it{.-'-
Ibnu Al Mubarak, 'Abdurrazzaq, Al Firyabi, Sa'id bin

Manshur, Musaddad, Ibnu Sa'd, 'AM bin Hgrnaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur sa'id bin

'Imran, dari Abu Bakar Ash-shiddiq mengenai firman-Ny u, <r-iii,L
IrX,zsl'"i{1tc:t$6lsrrrrgguhnyaorang-orangyangmengataknn,
'Tuhan lrami ialah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian

merelra), ia berkata, "Istiqaamah (berpendirian teguh) adalah tidak

mempersekutukan Allah dengan sesuahr pun."

Ibnu Rahwaih dan Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah

meriwayatkan dari jalw Al Asrtad bin Hilal, dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq: "Bahwa ia berkata" 'Apa yang kalian katakan mengenai

kedua ayat ini : \rfri ";'A C;r $6 6-5i 3y (s e s urs *rhrv a o r an s-
orang yang mengatakan, 'Tuhan ftami ialah Allah,' kcmudian mereka

meneguhkan pendirian mereka) dan & ru-lft!-fiWr. i-$
(Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman

tnDha'i7 At-Tirmidzi (3250) daa dr-dha'if-kn oleh Al Albani.
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mereka dengan kczholiman (tyt rO. (Qs. Al An'aam [6]: 82))''

Mereka berkata, 'Yaitu orang-orallg yang mengatakan, 'Tutran kami

adalatr Allah,' kemudian mereka mengamalkannya dan beristiqamah

(meneguhkan pendirian mereka). pada penntah-Nya sehingga tidak

melakukan perbuatan-penrbatan dosa..$ ri1L-ytfut- 73 (dan ttdak

mencampuradukJran iman mereka dengan ftezhaliman), yakni tidak

berbuat dosa.' Abu Bakar berkata, 'Kalian telatr mengartikannya

dengan pengertian yang berat &,iiS;t'5,-iiwr.u.$ Q*"s'
orang yang beriman dan tidak mencampuradukknn iman mereka

dengan kezhaliman (syink).(Qs. Al An'aam [6J: S2)), y.alcni 1i9+

mencampnradukk4n dengan kesyirikan. Dan'"ifrfgr'rl165i'itL
'tj,il:,:t (orang-orang yang mengatapan, 'Tuhan kami ialah Allah,'

lremudian mereka meneguhkan pendirian mereka) adalah yang tidak

kembali menyembah berhala-berhala."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari salatr seorang sahabat,

*(Yakni) kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah."

Al Baihaqi di dalarn Al Asma' wa Ash-shifat meiwayatkan

dari Ibnu .Abbas mengenai firman-Ny4 ItX*"f (kemudian

merelra meneguhkan pendirian mereka), ia berkata, "Yakni syahadat

batrwa tidak ada sesembahan y4ng haq selain Allah.'

Ibnu Al Mubaralq Sa'id bin Manshur, Ahmad di dalam Az-

zlthd,.Abd bin Humaid, Al Hakim At-Timidzi dan Ibnu Al Mtrndzir

meriwayatkan dari 'umar bin Khaththab mengenai firman-Nyu; 'tL

lfi'"iftlq'rj665( (sesungguhrrya orons-orans vang

mengatai,an, 'Tuhan kami ialah Allah,' kcmudian merepa

meneguhkan pendirian merelca), ia berkata "Mereka tetap tegUh

dalam menaati Allah dan tidak bimbang seperti kebimbangan

pelanduk."
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. Ahmad, 'Abd bin Humaid, Ad-Darimi, Al Bukfiari di dalam

TariHt-nyao Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu

Hibban meriwayatkan dari Su$an Ats-Tsaqafi: "Batrwa seorang lelaki

berkata" 'Wahai Rasulullah. Perintatrlah aku dengan suatu perintah di

dalam Islam yang aku tidak akan menanyakannyakepada seorang pun

setelahmu.'Beliau bersabda, Wt'l $f elT $ (Ucapkanlah, 'Aht

b er iman kcpada All ah,' lcemudian hntkonlah pendiriatt).Aku berkate

'Lalu apa yang harus kujaga.'Maka beliau pun mengisyaratkan kepada

tisannya."At-Tirmidzi mengatakan, "Hasan shahih."le3

'Abd bin Humaid, Ibnu Abi llatim dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dari 'Aisyatr mengenai firman-Nya, ;{fit$U;
,lit JyG; (siapakah yang lebih baik p*kataanrya daripada orang

yang metryeru kepada Allah), ia berkate "(Yakni) muadzin.

ItJl, (mengerjakan amal yang shalih), yakni dua raka'at

adzarLdan iqamah."

Ibnu Abi Syaibatr di dalam Al Mtshmnaf,Ibnu Al Mundzir

dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jahn lainnya dari 'Aisyatr, ia

berkata, "Menurutku, ayat ini diturunkan tidak lain kecuali berkenaan

denganpatamuadzdzin."

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi di

dalam Suncin-nya meriyayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-

Nya, |21 C,l16;i''i#*;ffr"j3{S (Dan tidaHah sama

kebaitan dan kejadtan. TolaHah (kejalutan in) dengan cara yang

lebih baik), ia berkata, "(Yakni) memerintabkan kaum muslimin agar

bersabar terhadap kemaratran, bersikap santun terhadap ketidak

tatruan, dan memaafkan terhadap tindakan buruk. Jika mereka

melalnrkan rtq maka Allah memelihara mereka dari syetan, dan

menundukkan musuh mereka kepada mereka *tl;'i( lseotatt-
olah telah menjadi temanyang sangat setla).

'% Shahih,Muslim ( l/65) dan Ahmad (3/413).

'ffi
antara
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Ibnu Al Mrurdzir meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya,

'rAerl|E;i (TolaHah (kciahatan itu) den-gan cara vong lebih

baik),ia berkata, ,.Hadapilah dengan salam, ik!"GKJ 6qJs$i ti'f

*!; (matw tiba-tibo orang yang antaramu dan antara dia ada

perrnuiuhan seolah-olah telah meni odi teman yang sangat setia)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Anas mengenai firman-

Nyq W'u$\<fqgf-V $ifat-sifot vans baik itu tidak

dianugerahlran melainkan kepada orang-orang yang sabar), ia

berkata ..seseorang mencela saudaranya, lalu saudaranya ihl

mengatakan, 'Jika engkau benar, semoga Altah mengampgniku. Dan

jika engkau dusta, semoga Allah mengampunimu'."

Al Bukfiari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari

sulaiman bin Shard, ia berkata, "Dua orang letaki saling mencela di

hadapan Nabi $, lalu kemarahan salah satunya memuncak, maka

Nabi $ bersabda, U $\iil ,git 
"b 

4:JJ'46 il15 P1 gt

frYlgr :''lJl (Sesungguhnya aht mengetahui suatu kalimat yang

apabila ia mengucapkannya maka hilanglah kcmarahan darinya:

A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rujiim [Aku berlindung kepada

Allah dari godaan syetan yang terkutukl). Lalu lelaki itu berkata, 'Apa

engkau menganggapku or-ang gila?' Maka Rasulullah $ membacakan

uyx, i-yfr'uAt i :li&3;!ft A #tg lgiaF (Dan i itra

syetan mengganggumu dengan src-tu Sangguon, maka mohonlah

perlindungan tccpada Atlah. sesungguhnya Dialah Yang Maha

Mendengu lagi Maha Mengetahui)."'o

r%Muttafaq 'alaih, AlBulfiari (6115) dan Muslim(a2015).
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:,.is)'. a:;{irj6 q$,6t} ifi;4!3@ ,Jf v6_i.{,
{ 6,55";a*--s'-^1 ti; 6$- 3 Ji1,(i-r4.. ,it#c Oly-i ,S,V;'a*:;

-'o-3 
,i,l?rr;'a*:;

$Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malar4
siang, matahari dan bilan langanlah bersujud kepada matahari

dan janganlah (pula) kepada bulan, tetopi bersujudlah hepadaAllah

Yang mcnciptakannyo, jika kamu hanya kepada-Nya saja

menyembah.lika mereka menyombongkan diri, maka mereha
(nolaihat) yang di sisi Tuhutma bertasbih hepoda-Nya dinwlam
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dan siang hari, sedang nterehatidahiemu-iemuDan sebagian dari

tanda-tanda (hekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu hering

tandus, nwka apabila Karttutunhan ab di atosnya' niscaya ia

bergeruk dan subun Sesungguhnya (Tuhan) Yang

menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati;

sesungguhnya Dia Maha Kuosa atos segala sesuatusesungguhnya

orang4rrang yang mengingkari ayat-ayat Kanti" mereha tidak

tercembunyi dari KamlMata apahah orang-orotg yang

dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah ofang4rang yang

datang dengan aman sentosa pada hari hianut? Perbuatl.ah opa

yangkamukehendaki;sesungguhnyaDiaMahaMelihatopayang
kamu keriakan sesungguhnya orang4rang yang mengingkari Al

Qur.an ketika At Qur'on itu datutg hepada mereha, (nureha itu

posti ahan celaka), dan sesungguhnyaAl Qur'an itu adalah kitab

yang muliaYang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebathilan

baik dari depan rnaupun dari belnkangrya' yang diturunkan dari

(Tuhan) Yang Maha Biiaksana tagi Maha TeryuilTidaklah ada

yang dikatakan (oleh orang-orang kalir) kepadamu itu selain apa

yangsesungguhnyatelahdikatakankepadarasul-rasulsebelum
kamu Sesungguhnya Tuhan kamu benar'benat ruempunyai

ampunan dan huhuman yang pedih.Dan iikalau Kartiadikan Al

Qur'an itu suatu bacaan dalom bahosa selain bahasaArab tentulah

mereka mcngatahanr 'Mengapa tidak diielaskan ayat-

ayatnya?'Apahah (patutAl Qur'an) dotam bahasa asing sedang

(rasul adalah orang) Arab?Katahanlah,'Al Qur'an itu adalah

petunjukdanpenawarbagiorang-ofangyangberiman"Danorang-
orangyangtidakberimanpadatetingamcrehaadasumbatan,
sedang Al Qur'an itu suatu kegelapan bagi nurekuMere*a itu

adalah (seperti) orangorung yang dipanggil dari tenEat yang

iauh'." (Qs. Fushshilat [41]: 37'44)
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Altah & mulai menerangkan sebagian tanda-tanda kekuasaan-

Nyayang luar biasa yang menunjul&an kesempurnaan kekuasaan-Nya

dan kekuatan pengaturan-Nya untuk membuktikan keesaan-Nya.

Allah berfirman, ff$ o*V 
"'43i5 

lli g{t; $$ (Dan sebagian

dari tanda-tanda kchtasaan-Nya ialah malun, siang, matahari dan

bulan).

Setelatr Altah menerangkan bahwa itu di antara tanda-tanda

kelcuasan-Nya, selan$utnya Allah melarang mereka menyembah

matahari dan bulan, dan memerintabkan mereka agar bersujud kepada

Allah &, Atlah pun berfirman, 
"3-{; ";aV#$ 

(Janganlah

bersujud lrepado matahari dan janganlah (pula) kepada bulan),

karena keduanya hanyalah dua makhluk di antara makhluk-makhluk-

Ny4 maka Elalpanrtag menjadi sekutu bagr-Nya dalarn ketutran.

S6i-c5:6tffi Qetapi bersuiudtah kcpada Allah Yang

menciptalrannya), yakliri yang telah menciptakan keempat makluk

tersebu! karena bentuk jr-ak dari sesuatu yang tidak berakal

dihukumi dengan bentuk j^-ak muonrufis. Atau: &U-Ii, atau ;jjJt
']!j/lti (matahari dan bulan), kalena keduanya dinyatakan jamak

menurut sebagian imam. 6r1tr, lqk oL (iika kamu hanya

lrepada-Nya saja menyembah). Suatu pendapat menyebufl<an, bahwa

dulu ada manusia yang bersujud kepada matahari dan bulan, seperti

kaum shabi'atr yang menyembah bintang-bintang.Mereka menyatakan

bahwa dengan bersujud kepada matahari dan bintang itu mereka

memaksudkan bersujud kepada Allah, maka mereka pun dilarang

melalarkan itu.Inilatr alasan dikhususkannya penyebutan larangan

sujud tersebut. Pendapat lain menyebutkan, bahwa penglfiususannya

ini karena sujud merupakan tingkat ibadah tertinggi.

Ayat ini termasuk ayat-ayat sajdah (disyari'atkan bersujud

ketika membacanya; aiau mende,ngarnya bila pembacanya

bersujud).Tidak ada perbedaan pendapat ini, adaprm

perbedaan pendapatrya adalah mengenai letak sujudnya Suatu
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pendapat menyebutkan, bahwa ihr pada firman-Nya: lli!:&, ;)L

6ii,Z, $ika lamu twya kcpada-Nya saia menyembah), karena

. bersambung dengan perintatr. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

sujudnya pada fimran-Nya: $igi'1#3 (sedang mereka tidak iemu-

j emu),karena merupakan kelengicapan redaksinya'

'otxfi-{ fi )#:6,fi:U'J 5#- eV ;''r'u-ift lii4'l e9

(Jika mereka menyimbongkan diri, mala mereka (malaika) yang di

sisi Tuhanmu bertasbih kcpada-Nya di malam dan siang lnri, sedang

mereka tidak jemu-iemu), yakni: jika mereka menyombongkan diri

dari melaksanakan perintatr ini, maka sesunggUhnya para malaikat

senantiasa mendawamkan tasbih kepada Allah & siang dan malam,

dan mereka tidak pernah bosan dan tidak pula jemu'

'rt+L elii ;i -iI 4$);6 (Dan sebagian dmi tanda-tanda

(kchnsaan)-Nya balwa kamu melihat bumi itu kering tandus).

Khrthab di sini untuk setiap yang layakbaginyq atau unhrk Rasulullah

*.Quiiltadalah &r"lr lrrf,;ft (yang kering lagi tandus). Pendapat lain

menyebutkan, batrwa itu adalah yang gersang yang tidak ditumbuhi

tanaman. Al Azharl berkata, "Bila tanah mengering dan tidak

mendapat hujan, maka dikatakan: L;3i i3.-

q;ti;lit$W1i$$ (^atra apabila Kami ttrunkan air

di atasnya, niscrya ia bergerak dan subur), yakni air hujan. Makna

tj;l "Mt& *3 (bergerak) dengan tana*an.Dikatakan &u{i pi1

bila orang itu bergerak. Contohnya ucapan seorang penyair:

v)d.,*Jt'rfit'+ V{ t:syrsr;l.'e q-Jt ;zKtt}
"Kant melilutnya, ,rp"rri mata pedong yang bergerah mengincm

derma

Kala tidok menemukan kebtrukan pada seseorang yang memberi

maknn."
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Makna U) adalah -"r"i* dan meninggi sebelum

tumbuh.Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya.

Berdasarkan pengertian ini, maka pada redaksi ini terdapat taqdim wa

ta'Hrir (ada kalimat yang didahulgkan dan dibelakangkan

penyebutannya), perkiraannya: bi;ilts *i: (subur dan bergerak).

Pendapat lain menyebutkarU bahwa pergerakan dan kesuburan itu

terkadang terjadi sebelgm kelgamya tanamar\ dan terliadang

setelatnrya. Makna -iirl tyani U :fi1secara bahasa fulut Lftli
ftetinggian; naik), seperti tempat yang tinggl disebut 6$ d{r Ub.
Penafsiran ayat ini telah dipaparkan secara gamblang di dalam suah

Al Haii. Pendapat lain menyebutkan, bahwa e73 aaaatrbergermbira

karena hujan dan .ai3 adalah merekah karena tanaman. Abu Ja'far dan

Khalid membacany a: bN6.

{r;Ji,;56,f1c.ifriry (serungguhrya (ruhan) Yang

menghi&tpkannya tentu dapat nunghi&tpkon yang mati) dengan

pembangkitan kembali. ,-$ t*;tre i3y {u*nssrrhnya Dia Matw

Kuasa atos segala sesuatu),tidak ada sesuatu yong melemalrkan-Nya.

t$;e5-t32,$'oisfttL (sesungguhnya orang-orang yang

menginglrari ayat-ayat Kami), yakni condong/menyimpang dari

kebenaran. 3ai;i [rakni dari it:Iv$ adatah condong dan

menyimpang. Dari pengertian ini ada sebutan i;ilr 6oU*g di dalam

kuburan), karena lobang ini posisinya condong di salah satu

sisinya.Dikatakan lr y-t C'dl artinya condong dan menyimpang

dari agama Allatr.Penafsiran tentang 3rrili telah dipaparkan.

/ Mujatrid berkata, *Makna ayat ini: mereka menyimpang dari

keimanan." Mujatrid juga berkata, "Mereka menyimpang saat

pembacaan Al Qur'an dengan t€pukan dan siulan, serta dengan

perkataan yang sia-sia dan nyanyian." Qatadah berkata, "(Yakni):

Mereka mendustakan ayat-ayat Kami." As-Suddi berkata, "Mereka

memusuhi dan merintangi.'Ibnu T*rid berkate "Mqeka
mempersekutukan."
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W';;A-{ (mereka tidak tersembunyi dari Kami), bahkan

Kami mengetatrui merekq lalu Kami membalas mereka dengan apa

yang telatr mereka perbuat.

Kemudian Allah menerangkan bagaimana pembalasan itu dan

perbedaan antara orang yang berimao dan orang yang kafu. Allah

berfinrran, '#'lr-q:. 1tV-J l'1 $li A &Ir utl (Matra aparah

orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah

oraing-orang yang datang dengan amcm sentosa pada hari kiamat?).

Pertanyaan ini untuk memastikan. Maksudnya untuk memfokuskan

perhatian, batrwa orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah akan

dilemparkan ke dalanr neraka, dan bahwa orang-orang yang

mengimaninya akan datang dalam keadaan aman sentosa pada hari

kiamat nanti. Zhahfunya ayat ini bersifat umum berdasarkan

keumuman lafazfinya, bukan berdasarkan kelfiususan sebabnya.Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang

dileparkan ke neraka adalah Abu Jahal, sedangkan orang yang datang

dalam keadaan beriman adalah Nabi $. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa maksudnya adalah Hamzah. Pendapat lain menyebutkan,

batrwa maksudnya adalah 'Umar bin Khaththab. Pendapat lain

menyebutkan, batrwa maksudnya adalah Abu Salamah bin 'Abdul
Asad Al Makhzumi.

. U'bJZVr XtriUC/lA (Perbuattah apa yans tamu

*eninaaki; sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu

kerjakan), ini perintah yang mengandung ancaman, yakni: Lakukanlah

sesuka kalian perbuatan-perbuatan kalian yang akan melemparkan

kalian ke nerakq sesungguhnya Dia Matra Melihat, maka Dia akan

membalas kalian atas setiap yang kalian perbuat. Az-Zajjaj berkata,

"Lafaz)tnya adalatr lafaz perintatr, namun rnaknanya ancarlan."

'iit;6 ;tLW'"-0iL (sesungsuhnya orans-orons vans
menginglrari Al Qur'an ketika Al Qw'an itu datang kepada mereko,

(merela itu pasti akan celaka)). Ini redalsi kalimat permulaan yang
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menegaskan apa yang sebelumnya. Khabar 'q dibuang, yakni:

sesungguhnya orang-orang yang mengingkari A1 Qur'an ketika A1

Qur'an ittr datang kepada mereka, mereka itu pasti dibalas karena

keknfirran mereka, atau: mereka pasti binasao atau: mereka pasti

diadzab.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu adalatt firman-Nya"

tO. tk U.63:'q (Mereka itu adalah (seperti) oranS-orang yang

dipaiggit dari tempat yang iauh). Pendapat ini jauh dari mengena

walaupnn dr-rajih-kanoleh Abu 'Amr bin Al 'Ala'. Al Kisa'i berkata'

..posisinya ditempati oleh khabar yang lalu. Yaitu: W';E{
(merelra tidak tersembunyi dari Kami).'Pendapat lain menyebutkan,

balrwa kalimat ini sebagai badaldari kalimat yang pertamq yaitu: ,1-;1(

GttI.l26t#- (orang-orang yang mengingkari ayat'ayat Kami), dan

lrhabar 31 f*C Htabar yang lalu.

,;f ,x3fr6 (dan sesungguhrrya Al Qur'an itu adalah kitab

yang mulia), yakni Al Qur'an yang mereka ingkari. Yakni: mulia

daripada ditentang, atau dikecam, dan terlindungi dari segala cela.

Kemudian Allah menyifatinya, batrwa Al Qur'an itu adalatt

benar, tidak ada jalan bagi kebathilan untuk sarrrpai kepadanya-dengan

cara apapun. Allatr berfirman, .* {x{i ;:i 6. [1,'Jt{, *S lrong
tidak datang lrepadanya (Al Qur'an) kebathilan baik dari depan

maupun dari betakangnya). Az-Zaiiai berkata, "Maknanya: bahwa Al

Qur'an itu terpelihara dari berkurang sehingga tidak bisa didatangi

oleh kebathilan dari depannya, dan terpelihara dari bertambah

sehingga tidak bisa didatragi oleh kebathilan dari belakangnya."

Demikian yang di katakan oleh Qatadah dan As-Suddi.Bedasarkan

pemaknaan ini, maka makna Jyji ini adalah penambatran dan

pengumngan.

Muqatil berkata" *Tidak didatangi oleh pendustaan dari kitab-

kitab yong sebelumnyq dan tidak ada kibat yang datang setelatrnya
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sehingga menggugrrkannya" Demikian juga yang dikatakan oleh Al

IGlbi dan Sa'id bin Jubair.

pendapat lain menyebutkaru bahwa Jgfl ini adalah syetan.

yakni: gyetan tidak dapat menanrbahinya dan tidak pula

menguranginya. Pendapat lain menyebutkan, yakni: tidak dapat

ditambahi dan tidak pula diktrangi, tidak dari Jibril dan tidak pula dari

Muhammad S.

#;reb$ Uans diurunkan dari (Tuhan) Yang Malu

Bijaksano lagi Maha Terpuii). lnr fi:lubar untr"rk mubtada' yang

dibuang, atau sifat lainnya untuk +L€ menurut orang yang

membolehkan didatrulukannya sifat yang tidatr jelas daripada yang

jetas. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah sifat untuk +q,
dan kalimat ,;yJ kontadiktif antara moushuf dm sifat-nyu

Kemudian Allah menghibu Rasul-Nya '$ karena sikap aniaya

orang-orang kafir terhadapnya. Allah berfirman, 'JeiC $y,;fi{iV

8 n g!; gia"Hah ada yang dikatakan (oleh orang-orang lcafir)

lrepadamu itu selain apa yang sesungguhrrya telah dikatakan kcpada

rasul-rasul sebelum kamu), yakni apa yang dikatakan oleh orang-

orang kafir yang mencapmu sebagai tukang sihir, pendusta dan orang

gila tidak lain adalatr seperti yang pemah dikatakan kepada rasul-

rasul sebelummu, karena kaum mereka juga mengatakan kepada

mereka seperti apa yang dikatakan kepadamu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa maknanya: apa yang

dikatakan kepadarnu tentang tauhid dan keikhlasan beribadah dntuk

Allah semata adalah tidak lain telah dikatakan pula hal itu kepada

rasul-rasul sebelummu. Karena semua syari'at sama bertopang pada

itu. Pendapat lain mengatakan, bahwa ini adalah pertanyaall. Yakni:

apa yang dikatakan kepadamu kecuali yang telah dikatakan kepada

rasul-rasul sebelummu.
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i# ;f J$'Irl (Sesunggutatya Tuhan kamu benar-benar

mempunyai ampunan) bagl yang berhak mendapat ampuftmny4 yaitu

kaum muwatrhid (yang mengesakan Allah) yang telah berbai'at

kepadannl dan telatr dibai'at pula nabi-nabi sebelummu AJ Afui{t
(dan hukuman yangpedih) bagi, orang-oraog kafir yang mendustakan

lagi memusuhi Rasulullah s. Pendapat lain menyebutkan, yakni:

Srmgguh mempunyai ampunan untuk para nabi dan mempunyai

huhman unttrk musuh-musuh mereka

gA 6631fi1+13 (Dan iikalan Kmri iadikan Al Qur'an itu

suatu bacaan dalam bahasa selain balusa Arab), yakni sekiranya

Kami jadikan Al Qur'an yang engkau bacakan kepada manusia itu

dengan selain batrasa Arab. ,:ivl;ijr'1i136 (tentulah mereka

mengatakan, 'Mengapa tidak diielaskon ayat-ayatrrya? ) yakni

mengapa tidak dijelaskan dengan bahasa lemi, karena kalni'adalah

orang-orang Arab yang tidak memahami bahasa non Arab.

Pertanyaan pada firman-Nya,'ia73'&*!- (Apakah (patut Al

Qw'an) dalarn bahasa asing sedong (rasul adalah orang) Arab?)

adalah untuk mengingkari. Ini termasuk dari perkajaan orang-orang

kafir, yakni: tentulah mereka mengatakan, 'df irU gt' nf 
iXSt

@atutkah perkataan dalam bahasa asing sedangkan Rasul adalatt

orang Arab?). &#'li adalah orang yang tidak fasih berbahasa Arab,

baik ia orang Arab ataupun non Arab. gra,i'Ii teUalikan 6Jr, yuito

yang tidak dapat menjelaskan perkataannya Hewan yang tidak dapat

berbicara disebut i;ril.
Abu Bakar, Ham?ah dan Al Kisa'i membacany u, ggi?o,

dengan dt;a hamzaft penuh. Al Hasaru Abu Al 'Aliyalu Nashr bin

'Ashim dan Hisyam membacanya dengan sreittt lwruah dalam bentuk

berita t#"!'t Yang lainnya membacanya dengan tashil hamzah yang

kedua t'*Y.t
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Suahr pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya: mengapa
ayat-ayatnya tidak dijelaskan, yaitu sebagiannya dijadikan berbahasa

asing (non Arab) agar difatrami oleh orang asing (non Arab), dan
sebagiannya ddadikan berbahasa Arab agar difatrami oleh orang Arab.

Kemudian Allah & memerintabkan Rasul-Nya & agar
mengawab mereka. Allah berfirmaq ":6e3 -;iW( 6-il_3 3
(Katalranlah, 'Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penou,ar bagi
orang-orang yang beriman), yalmi: mereka mendapat petunj*
dengannya ke jalan kebenaran, dan mereka lega dengannya dari segala
keraguan dan syubhaf, serta dari penyakit dan kesulitan.

5-t 14StA6t;-{ 6,i:6 (Dan orang-orans yang tidak
beriman pada telinga merelu ada sumbatan), yakni tuli dari
mendengamya dan mematrami makna-maknanyq karena itulah
mereka menyarankan agar membuat hiruk pikuk terhadap Al eur'an.

,"r;"*r!3 Geaang At Qur'an itu suatu kcgelapan bagi
mereka). Qatadatr berkata, "Mereka buta dan tuli dari Al eur'an.'As-
Suddi berkata, "Hati mereka buta dari Al Qur'an.', Maknanya: sedang
Al Qur'an itu memiliki kebutaan bagi mereka. Atau ini penyifatan
dengan masMar untuk menunjukkari sangat (mubalaghah).

Maushul pada kalim at 6fi_{ 6ji6 (Dan orang-orang
yang tidak beriman) adalatr sebagai mubtada', dan khabm-nya adalatr:

5tr{-tSfg @ada telinga mereka ada sumbatan). Atau maushul
kedua di-'athf-P,an kepada maushul pertama.Lafaztr jj $unbatan)
di-'athf-h,an kepada -J'i (petturjuD menurut orang yang
membolehkan 'athf kepada dva 'amil yang berbeda. perkiraannya: Al
Qur'an itu sebagai pehrnjuk dan penawar bagi orang-orang yang
beriman, dan bagi orang-orang yangtidak beriman ada surnbatan pada
telinga mereka.

Jnmhur membacanya: ,j,i, dengan fathah pada miim dm
tamuin, ki."oa dianggap sebagai mashdor. sementara Ibnu 'Abbas,
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'Abdullah bin Az-Zubair, 'Amr bin Al 'Ash dan Ibnu 'Llmar

membacanya dengan kasrah pada miim dan tanwin [grl karena

dianggap sebagai ism manqush, yaitu penyifatan dengannya secara

kiasan.Adaptrn 'Amr bin Dinar membacanya dengari kasrah pada

miim dan fatlwh pada yaa'sebagai li'l madhi lk..cl.Abu 'Ubaidatr

memilih qira'ah yang pertama karena sebelumnya disebutkan it
{6+3, dan bukanny a:,.!ti'5 ;t 6. Suatu pendapat menyebutkan, batrwa

maknanya: dan sumbatan padb mereka adalah kebutaan.

Kata penunj * $it (Merelca ifa) menunjukan kepada omng-

orang yang beriman dan cakupannya, khabar-nya adalaht e65g-
#tk (odatah (seperti) orang-orang yang dipanggit dari tempat

yang jauh). Berdasarkan kondisi mereka yang tidak memahami Al

Qur'an, maka mereka diumparnakan dengan orang yang dipanggil dari

jarak yang jauh sehingga tidak dapat mendengar orang yang

memanggilnya. Al Farra' berkata, *Anda mengatakan kepada orang

yang tidak memahami perkataan anda: )*t le :n,s5E: O31(engkau

dipanggil dari tempat yang jauh)." Adh-Dhahhak berkata '?ada hari

kiarnat mereka dipanggil dengan seburuk-buruk nama mereka dari

tempat yang jauh." Mujahid berkata, " #p.k6a(dari tempat yang

jauh) yakni dari hati mereka."

Diriwayatkan 6leh Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim dan ia
menshahihkannya, serta Al Baihaqi di dalam Sunan-tya, dari jatur

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas: "Bahwa ia sujud [sujud tilawah] di

akhir ayat dari dua ayat terakhir dari surah Haa miim as-sajdatr,

sementara Ibnu Mas'ud sujud pada ayat pertama dari kedua ayat

tersebut."

Ibnu Sa'd dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Nd',
dari Ibnu 'IJmar, bahwa ia sujud pada ayat pertama (dari kedua ayat

tersebut).
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Sa'id bin Manshur meriwayatkan darinya, bahwa ia sujud pada

ay at y arrg teraktrirnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Nya, ($:. e lDltvf- ii-$i'lry ls t s rn s s,rhny a or an g- or ang y an g

mengingkari ayat-ayat Kami), ia berkata, "Yaitu menempatkan

perkataan tidak pada tempatnya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan darinya mengenai firman-Ny4

+6\ A &\ Url (Maka apakah orang-orang yang dilemparkan trc dalam

neraka), ia berkata, "(Yalmi) Abu Jahal bin Hisyam z {tLf.iIJ I
lTijfl latoukah orang-orang yang datang dengan.aman sentosa pada

hari Hamar), yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq."

'.lrbdtmaz.zaq, 'Abd bin Htunaid, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

'Asakir meriwayatkan dari Basyir bin Tamim, ia berkata' "Ayat ini

duturunkan berkenaan dengan Abu Jahal dan 'Ammar bin Yasil."

Ibnu'Asakir juga meriwayatkan seperti itu dari'Ikrimah.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

firman-Ny" '&C$Iit lferOuatlah apa yang kamu kchendak), ia

berkata, "Ini khusus untuk para peserta perang Badar."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Ny u, ($ 6;3lli;15 (Dan iitralau Kami

jadilran Al Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa

Arab), ia berkata, *(Yat<ni) seandainya Kami menjadikan Al Qur'an

itu dengan bahasa 'ajam (bukan dengan bahasa Arab) sedangkan

lisanmu, hai Muhammad, adalatr lisan Arab, tentulah mereka akan

mengatakan, 'Al Qur'annya bahasa oajam sementara dia orang Arab

(berbatrasa Arab), maka dia membawakannya kepada kami secara

berbe.da atau bercampur aduk.' ,U'.ii;t{i (Mengapa tidak

dijelastran oyat-ayatnya?), yalcni: mengapa tidak dijelaskan ayat-

ayatnya sehingga Al Qur'an itu sesuai dengan bahasanya. Allah

mengatakan: I(arena itu Kami tidak melalarkan (demikian) agat
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mereka tidak mengatakan (itu), sehingga ini menjadi hujjah atas

mer€ka."

u tdJ" i: "L {tr3 "* 39Xi +6fi ,;} q; fri
W Jr,;: @[ 

";r, 
ev,i #;";1# c{t -tti

"i 
4t*@ *-iii- ;1t"' it-, 

(tW lC l;sis;$
{j 6, J4 ;t$lri e ;,* *U 67aip
co6-v 6tf:it $U 

" 
{U}, ifi A# ifi ,-}",1 ci

,i { (ffik *'oi+li'ft #|1I,3@ +#
e-# $trfr og fri 9, uPi(Fi.{@,*
\:i6 

.ji: i3 iW )i :y E:zfr igi 4S @ ulS
"5*.tt't :-4 a i,bj 6y t4,ii'{"6'z;gf" Lfr:US I
@+, vt:ie&-fi;Wqw'u51w
,1 fri r& tip .*qb* 6i,ii,;^ii :f C3$5

iiL'F fi( * b,i,G o;H;J$ @ q.t )13

OW); +*@ # p$i,$3rJ:iti-*,
fr a;&K $':g fi &3'6:i & afr ci os{i
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,rDan sesungguhnya telah Kart berikan kepada Mwa Taurat lalu

diperselisihhan tentang Taurat ituKalau tidak ada keputusan yang

telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orangarang katir itu

sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al Qur'an
benar-benar beroda dalam ketagu-raguan yang

membingungkan Barangsiapa yang mengeriakan amal yang shalih

maka (pahalanya) untuh dirinya sendiri dan barangsiapayang

berbuat jahat maka (dosanya) atos ditinya sendiri; dan sekali-sekali

tidaktah Tuhanmu nunganiaya hamba-hamba(Nya). Kepada-

Nyatah dikembalikan pengetahuan tentang hari hiamatDan tidak

ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang

perempuan pun mcngandung dan tidak (pula) melahirkan,

melainkan dengan sepengetahuan-Nyo. Pada hari (Tuhan)

memanggil mereka, 'Di manahah sekutu-sekutu-Ku itu?'; mcreka

menjawab, 'Kami nyatakan kepada Engkau bahwa tidah ada

seorang pun di antara lcamiyang nenberi kesalcsian (bahwa

Engkau punya sekutu).'Dan lenyaplah dari mereka opa yang selalu

m,ereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi

mcreka suatuialan keluar pun.Manusia tidakiemu memohon

kebaikan, dan jika mereka difimpa malapetaka dia meniadiputus

asa lagi putus harapan Daniika Kami mcrdsakan kepadanya

sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, postilah

dia berkata, 'Ini adalah hahhu, dan aku tidak yakin bahwa hari

Kiamat itu akan datang.Daniika aku dikembalikan kepada

Tuhanku maka sesungguhnya aku akan memperuleh kebaikan pada

s$-Nyr-' Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada

ofang-orang katir apa yang telah nicreka heriakan dan akan Kami

rasakan kepada mereka adzab yang ketos.Dan apabila Kami

mcmberikan nikmat hepada manruia, iaberpaling dan rueniauhkan

diri; tetapi opabila ia ditbnpa nulapetaha naka ia banyak

berda'aKatakanlah,'Bagainana pendapatma iiko (Al Qur' an) ilu
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datang dari sisi Atlah, kemudian hamu nungingkarinyaSiapakah

yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam

penyimpangan yang iauh?'Kani ahan memperlihatkan hepada

mereka tanda-tanda (kekaosaan) Kami di segenap ufuh dan pada

diri mereka sendiri, sehinggaieloslah bagi ruereka bahwa Al Qar'an
itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidah cukup (bagi kamu) bahwa

sesungguhnya Dia ruenyalcsikan segaln sesuatu? Ingatlih, bahwa

sesungguhnya mcreka adalah dalam keruguan tentang pertemuan

dengan Tuhan merekalngatlah, bahwa sesungguhnya Dia Maha

Meliputi segala sesuatu.D(Qs. Fushshilat [41]: 45-54)

Firman-Nya, #. ,1916' 6fr ,;i q; "ii; (Dan

sesungguhnya telah Kami berikan kepado Musa Tourat lalu

diperselisihkan tentang Taurat itu). br redaksi kalimat permulaan

yang mengandung penglipur lara bagr Rasulullah S dari kesedihan

yang dialaminya karena kelofi.ran kaumnya dan kecaman mereka

terhadap Al Qur'an. Allah memeritahu beliau bahwa ini kebiasaan

lama yang terjadi pada umat-umat para rasul terdahulu, karena mereka

juga beselisih tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka.

Yang dimaksud dengan dt{fr ini adalah Taura! dar- dhamir pada

lataz/n 1'! kembali kepaddnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa

dhamir ini kembali kepada Musa. Pendapat yang pertama lebih tepat.

$j, ielJ''z}L{tr3 <xatau tidak ada keputusan yang

telah terdahulu dari Tuhanmu) dalam menanggulrkan adzab terhadap

orang-orang yang mendustakan dari kalangan umatmu, sebagaimana

yang disebutkan di dalam fimran-Nya, ,3ai # $t'#j#-t (tetapi

Allah menangguhkan mereka sampai lwpada waldu yqng ditentukan.

(Qs. An-Nahl tl6l: 6l; Faathir tTl: +S)).ffi 6id ltrrtulah orang-

orang kafir itu sudah dibinasakan) dengan disegerakannyaadzabbagi

yang mendustakan di antara mereka. 

";'^lr#;{#:j 
<o*

sesungguhrrya mereka terhadap Al Qur'an benor-benar berado dalam
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lreragu-raguan yang membingungkan), yakni terhadap.kitabmu yang

diturunkan kepadamu, yaitu Al Qur'an. Makna +l,3t5r aaAan

yangjatuh ke dalam keraguan, atau yang sangat ragu.Suatu pendapat

menyebutkan, batrwa maksudnya adalatr kaum yahudi, dan batrwa

mereka itu sangat meragukan Taurat.Pendapat yang pertama lebih

tepat.

.^;$W:t, it (Barangsiapa yang mengeriakan amal

yang shalih maka (pahalanya) untuk dirinya sendir), yakni

barangsiapa menaati Allah serta beriman kepada Rasul-Nya dan tidak

mendustakannya, maka patralanya kembali kepadanya dan manfaatrya

khusus baginya.

W 1A {.5 (dan barangsiapa yang berbuat iahat maka

(dosanya) atas dirinya sendiri), yakni akibat keburukannya hanya

akan menimpanyq bukan selairurya.

*$-jS"ei;tft (dan setrali-sekali tidaHah Tuhanmu

menganiaya hamba-hamba(-Nya)), sehingga Dia tidak melngadzab

seorang pun kecuali karena dosanya, dan tidak ada keztraliman dari-

Nya terhadap seorang pun, sebagaimana disebutkan di dalam firman-

Nya, ti;5 ,113i Vrll ';f i'y (Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim

lrepada manusia sedikit pun. (Qs. Yuunus [0]: aa)). Pemba]rasan

tentang makna ayat ini telatr dipaparkan di dalam surah Aali 'Imraan,

yaitu pada pembatrasan ayat: $*A':tf<-,V (dan batrwasanya

Allah selrali-trati tidak menganioya lwmba-hamba-Nya. (Qs. Aali

'Imraan [3]: 182; Al Anfaal [8]: 5l)), dan juga di dalam suratr Al
Anfaal.

Kemudian Allah $ mengabarkan, bahwa pengetahuan tentang

kiamat dan waktu terjadinya tidak ada yang mengetahuinya selain

Allah. Allah berfirman,

flAl'lr4;i- $l (Kepada'Nyatah dikcmbalikan pengetahuan

tentang hoi Hamat). Karena itu bila ada yang menanyakannya, maka
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yang ditanya harus mengembalikan pengdatruan tentang itu kepada

Allah, bukan kepada selain-Nya.Telah diriwayatkan, bahwa orang-

orang mu.syrik berkata, "Hai Muhammad, jika engkau seorang nabi,

beritahu kami kapan terjadinya kiamat?T-alu tunsrlatr ayat ini.

Lafa^u pada kalimat firnan-Nya, ti"t1{I 6 ;r:r; uA Ut

(Dan tidak ada buah-buahan kcluar dari kelopafuya) adalatr nafiyah

(penafi; yang meniadakan), Ly*gpertanra trnt*k istighraq d* &
yang kedua ibtida'ul ghayah. Pendapat lain menyebutkan, bahwa u ini

adalah maushul yang berada pada posisi ior karena dr-'athf-1a61

kepada {lll,yakni tF e, *.tqglt p (nengetatruan tentang hari

kiamat dan pengetahuan tentang yang keluar...). Pendapat yang

pertama lebihtepat

iaiti adalah jarnak dari U, dengan kasrah pada kaaf, yutt
9?3)t Lt1 ftelopak buatr), juga sebagai_ sebutan wafan harta dan

lainnya. Abu .Ubadatr berkata "QC<l yakni Wil ftetopaknya),

yaihr tempat yang di dalamnya terdapat buah, bentuk tunggalnya f{
641i35."Ar-Raghib berkatq *f3ir aadah bagian baju yang menutupi

lengan dan apa yang menutupi buah.Bentuk jamaknya ;rill'" lni

menunjukkan, ba6wa lafazh f-$r aeog* dlwmmah pada kaaf, karena

Ar-Raghib menyatakan kesamaan lafazhnya antara ,:""r1\ iji, {t"og*
baju) dan l#r t€ 

ftelopak buah), dan tidak ada perbedaan pendapat,

balrwa u"*iitff dengan dhammah pada kaaf-nrya. Bisa dikatakan,

balrwa latazh$it y*g bermalma kelopak buatr ada dua logaUaksen

(yaitu ;,3ir, a"ng* dlnmmah pada kaata^ $it, dengan kasrah pada

kaafl.

Jumhur membacanya: 5,{ti+, d"lam bentuk kata tunggal'

sementara Nd" Ibnu 'Amir dan Hafsh membacanya dalam bentuk

katajamak l*; Ul.

*;$eta{i 6f eJ46 @an tidak seorans pereml'uon

pun mengandunl dan tidak (Wla) melahirkan, melainkan dengan
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sepengetahuan-Nya), yakni: tidaklah seorang perempuan mengandung

suatu kandungan di dalam penrtnya dan tidak pula melahirkan

kandungannya itu kecuali dengan sepengetatruan Allatl &.
Pengecualian ini adalah pengecualian penuh dari keumuman kondisi.

Yakni: tidak t"rfidi sesuatu pun yeng berupa keluarnya buah,

hamilnya wanita yang hamil dan latrimya kandrurgan dalarn kondisi

apa pun kecuali dengan sepengetatruan Allah, maka kepada-Nya

dikembalikan pengetatruan tentang hari kiamat sebagaimana

dikembalikannya pengetatruan tentang perkara-perkara ini.
- ,/)zez.

W$fti (Pada hari (Iuhan) memanggil mereka), yakni pada

hari Allah S memanggil orang-orang musyrik, yaitu pada hari kiamat

dengan mengatakan kepada mereka, ,sfu:;''ii (Di monakah

sehttu-selattu-Ku itu) yarrg kalian nyatakan batrwa mereka adalah

selctrtu-sekuttr-Ku sewaktu di dunia" yaitu yang berupa berhala-berhala

dan yang lainnya. Panggillatr mereka sekarang agar mereka memberi

syafa'at bagi kalian atau mencegah adzab dari kalian.Ini sebagai

kecaman bagi mereka.

Jumhur membacanya: 6{Z:ri, dengan suhtn pada yaa'.
Sementara Ibnu Katsir membacany a dengan fathan lg€$1.' Amil pada

iji dibuang, yakni fii lingatlah).

*# orLL6 Ailf.fJE (mereka menjawab, 'Kami nyatakan

lrepada Engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang

memberi kesaksian (bahwa Engkau punyd sekutu). ). dikatakan -'OiI
63tl- apabila 'iEil (memberitaturkan). Contohnya ucapan seorang

penyair:

,'fi
"Kant beritahu kami tentangnama-nama di antaranya

'4 ty; 
2(: 

L.3;rrt t4i,tfi:ll

890 TAFSIR FATHUL QADIR



banyak petinggal yang bosan ksena lamanya tinggal'"res

Maknanya t&* AJ St, W.'rr\gu $a#i 6ami beritaSukan

kepada-Mu, batrwa tidak ada seorang pgn di antara kami yang

menyatakan bahwa Engkau memiliki seluhr). Demikian ini karena

ketika mereka menyaksikan kiamat, mereka berlepas diri dari sekutu-

selutu ihr, dan berhala-berhala y^ng biasa mereka sembah itu ptut

berlepas diri dari mereka. Pendapat lain melryebutkarS bahwa yang

mengatakan perkataan ini adalah sesembahan-sesembahan yang

mereka sembah, yakni: Tidak ada sahr pun dari kami yang bersaksi

kepada mereka batrwa mereka itu benar. Pemaknaan yang pertama

lebih tepat.

- '"# ui,i+li'ft fF ',L$3 (Dan tenvaplah doi mereka apa

yang selalu merekn sembah dahulu), yalcri hilang dan lenyap di

akhirat apa yang biasa mereka sembatr sewaktu di dunia, yaihl

berhala-berhala dan sebagainya

*e {U,W (dan mereko ya6n bahwa tidak ada bogi

merelra suatu jalan keluar Pun), yakni: mereka yakin dan tahu bahwa

tidak ada jalan keluar bagi mereka Dikatakan t:eb -ia{.-;fit
apabila melarikan diri. Pendapat lain menyebutkan, bahwa $ur ai tioi

tyakni M lfitl adalah sesuai makna asalnya (menduga; mengira),

karena dalam kondisi itu masih ada dugaan dan harapan pada mereka.

Pendapat yang pertama lebih tepat

Kemudian Allah $ menyebutkan s*agian kondisi manusia.

Allah berfirman, Fi.finlr"tf 'fllf (Manusia tidak iemu

memohon ftebaikan), yakni tidak bosan meminta kebaikan untuk

dirinya dan untuk mendatangkannya kepadanyu. iii ftebaikan) di

sini adalah harta, kesehatan, kekuasaari dan keluhtgan. As-Suddi

berkata, ..Yang dimaksud dengan !:itf (manusia) di sini adalatr

oraog kafir." Pendapat lain menyebgtkan, bahwa maksudnya adalah

te5',r3$r yaknigri:lr l1l, 6ama tinggal).
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Al Walid bin Al Mughiratr. Pendapat lain menyebutkan: 'Utbah bin

Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'atr dan Umayyah bin Khalaf. Yang lebih

utama adalah mengartikan ayat ini secara umum berdasarkan

mayoritas sehingga tidak dinafikan oleh keluarnya sebagian hamba

dari cakupan ini. .

'Abdullah bin Mas'ud membacanya: ,)uir *t iyluJ;i it-. tt
(Mauusia tidak jemu meminta harta).

1"j3 &-# 33t'^:3 o$ @aniitra mereka ditimpa malapetaka

dia menjadi putus asa lagi putus harapan), yakni jika ia ditimpa

kemalangan, kesulitan, kemiskinan atau penyakit, maka ia berpufus

asa lagi putus harapan dari ratrmat Allatl. Pendapat lain menyebutkan,

yakni: putus asa dari dikabulkannya doanya lagi puhrs harapan dengan

berbunrk sangka terhadap Tuhannya. Pendapat lain menyebutkan,

yakni: putus asa dari akan hilangnya hal yang dibenci darinya yang

tengatr menimpanya, lagi putus harapan karena dugaannya yang terus

menenrsi demikian. Kedua hfazh ini benhrk mubalaghah yang

menunjukkan sangat putus asa dan sangat pufus harapan.

'^I:,, itr4i ber#rtrJ ,{; (Dan jita Kami merasakan

lrepadanya sesuatu rahmat dari Karni sesudah dia ditimpa

kesusahan), yakni: dan jika Kami memberinya kebaikan, kesehatan

dan kelapangan setelah kesulitan, penyakit dan kemiskinwr. tl:{'jj{J
J.lOastilah dia berkata, 'Ini.adalah hakku), yaluf: ini sesuatu yang

memang menjadi hakku atas Allah karena Dia meridhai perbuatanku.

Ia menduga bahwa nikmat yang dialaminya itu sampai kepadanya

karena keberhakannya terhadapnya. Ia tidak tatru bahwa

sesungguhnya Allatr menguji para hamba-Nya dengan kebaikan dan

keburukan agar tampak jelas mana yang bersyukur dari yang ingkar,

dan mana yang sabar dari yang tidak resah. Mujahid berkata,

"Maknanya: ini karena perbuatankq dan aku memang berhak atas

itu."
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'{"6'{6t'&1US (dan alw tidak yakin bahwa hari Kiamat itu

akan datang), yakni: aku tidak meyakininya akan t"rjadi seperti yang

beritakan oleh para nabi kepada kami, atau: aku tidak yakin tentang

pembangkitan kembati setelah mati. Ini khusus terkait dengan orang-

orang kaft dan orang-orang munafik, jadi yang dimaksud dengan

!rii( (manusia) yang disebutkan di permulaan ayat ini adalatr jenis

berdasarkan mayoritas individunya' karena berputus asa dari ratrmat

Allah dan berputus pengharapan dari kebaikan-Nya serta meragukan

hari berbangkit hanya terjadi pada orang-orang kafir, atau orang-orang

bimbang dalam agama dengan menanrpakkan keislaman dan

menyembunyikan kelarfuran.

Aj,lyl;,3 $,t (Dan iit@ aht dittembalikan kcpada

Tuhanht), bila memang benar apa yang diberikan oleh para nabi

kepada karni tentang akan terjadinya kiaman dan pembangkitan

kembali. 6rfifi-c ,'itL@ata sesungguhnya aht alan memperoleh

lrebailron pada sisi-Nya), yakni kondisi yang baik, yaitu berupa

penghormatan dan kemuliaan. Ia mengira bafuwa ia berhak atas

kebaikan dunia dan berhak atas kebaikan akhirat dengan keyakinan

yang ada pada dirinya itu, dan ia menetapkan itu. Ini anggapan yang

bathil dan keyakinan yang rusak.

'WqW6-$'LlS (Maka Kami benar-benar akan

memberitaknn lcepada orang-orang kntir apa yang telah mereka

kcrjakan),yakni: niscaya Kami akan memberitahukan kepada mereka

tentang itu pada hari kiamat nanti. W"t:i U&-g; (dan akan

Kami rasakan kepada mereka adzab yang kcras) disebabkan oleh

dosa-dosa mereka Laam ini dan yang sebelumnya adalah ttrmpuan

kata sumpah.

Sii:F6$5 (Dan apabila ltumi memberikan nibnat

kepada manusia), yakni kepada jenis ini berdasarkan mayoritas

individunya ,i;J Qo berpaling'1 dari kesyukuran, -14[-l6j laan

menjauhkan diri), yafui enggan tunduk kepada kebenaran, serta
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sombong dan angkuh. qq di sini adalatr kiasan tentang diri.

Dikatakan &i3 a* U:rut artinya &.,ii a* bibY; (aku jauh; aku

menjauh).ak3jt adalatr '*it'gglt (lokasi yang jauh). Contohnya

ucapan An-Nabighah:

"Karena sesungguhnya engkau bagailcan malam yang menggapaiht

dan setelah aht berlalu, datanglah tempat yang jauh darimu dengan

lapang."

Yazid bin Al Qa'qa' membacany at *l{;6j, dengarr alif
sebelum hamzah.

fli&tiy: {tetart apabila ia ditimpa malapetaka), yakni

bencana, kesulitan, kemiskinan atau penyakit, ,-p; #3tli (maka ia

banyak lerdo a), yakni rtF (banfak). Orang Lrib biasa menggunakan

kata Jj$lt dar, :PyJ (paqiang dan lebar) untuk mengkiaskan kata

banyak. Dikatakan erafi'e 'tri ioil dan et3fut e'ofu'?t apabila si

fulan banyak melakukan itu (yakni: fulan banyak bicara" dan fulan

banyak berdoa). Maknanya: apabila ia ditimpa keburukan, maka ia

mengiba kepada Allah dan memohon pertolongan-Nya agar

menghilangkan kemalangan yang sedang menimpanya, dan ia banyak

melalcukan itu. Jadi ia akan mengingat-Nya dalam kesulitan dan

melupakan-Nya dalam kelapangan, memohon pertolongan kepada-

Nya ketika tertimpa kesulitan dan meninggalkan-Nya ketika

terjadinya nilonat. Ini perlakuan orang-orang kafir dan orang-orang

Islam yang tidak teguh.

Kemudian Allah & kembali meng-khithab orang-orang kafir
dan mendebat mereka. Allah berfirman, A6 S (Katakanlah,

'Bagaimana pendapatmu), yahi: beritahukan kepada-Kq b3? ot

il *u. (iika (Al Qr'an) itu datang dmi sisi Atlah),yakni iifir Srf,il
gika Al Qnr'an itu) datang dad Allah, *i1L'i3 Gemuaian kamu

e9 l* iU,tt "01 U, "oV 6U $ efit ,yU rfg
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mengingkarilrya), yalari mendustakannya dan tidak menerimanya serta

tidak mengamalkan kandungannya. #.f9, i.i'&Hti;
(Siapatrah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam

penyimpanganyangiauh?), yakni: Tidak seorang pun yang lebih sesat

daripada kalian karena betapa menyimpangnya kalian, dan betapa

memusuhinya kalian. Asalnya: apa yang lebih sesat daripada kalian,

lalu kalimat #.ppro.i$ (orang yang selalu berada dalom

penyimpangan) menempan dhamir-nya untuk menerangkan perihal

penyimpangan mereka, dan batrwa ini adalah sebab utama kesesatan

mereka.

a{t9f eW! ;+-Y '(Kami akan memperlihatknn kepada

mereka tanda+anda (tcehtasaan) Kami di segenap ufuk), yakni: Kami

akan memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti di segenap ufirk

yang menunjukkan kebenaran Al Qur'an dan bukti-bukti di segenap

ufuk yang menunjukkan bahwa Al Qur'an itu dari sisi Allatr. -O)

i"i'l @ ;t*'diri *rrd* sendtril. &6li aaaafr jarnak duri bfil,

vuito *ul. Latazh 33li a*gan dhammah pada hamzah dan faa',
demikian yang dikatakan oleh para ahli bahasa. Ar-Raghib menukil,

balrwa dikatakan j :uga "(fi , dengan fathah padakeduanya.

Maknanya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-

tanda kekuasaan Kami di segala arah dan di dalam mereka yang

berupa kejadian-kejadian bumi. Ibnu Zaid berkat4 " O$ili,-i gi
segenap ufuk) yakrri tanda-tanda di langit, f#W (dan pada diri
mereka sendiri) yakni peristiwa-peristwia di bumi.'

Mujahid berkata, " 9G9i g @i segenap ufuk) yakni

penaklukan kota-kota yang Allatr mudahkan penaklukannya bagi

Rasul-Nya dan para kfialifah setelatrnya, serta kemenangan agama-

Nya di selunrh penjuru bumi, baik di belahan timur maupun barat,

serta kemenangan atab para pelaku kesewenang-wenangan dan para

pelaku kerusakan. 6"; (dan pada diri mereka sendir{) adalah

penaklnkan Mekatr." Pendapat imdi-rajih-kan oleh Ibnu Jarir.
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Qatadah dan Adh-Dhahhak berkata, " O{tSi 6- (di segenap

ufuk) adalatr peristiwa-peristiwa Allah pada umat-umat, fi|-O;
(danpada diri merelca sendiri) adalah peristiwa Badar."

'Atha' berkata, " O$$i 6 (di segenap ufuk) yakfi seltrutr

penjuru langit dan bumi yang berupa matahari, bulan, bintang-bintang,

malam, siang, angin, hujan, petir, guruh, halilintar, tanaman,

pepohonan, gunung-gunulg, lautan dan sebagainya. Sedangkan 6j
G;I(dan pada diri mereka sendir) adatatr kelembutan ciptaan dan

keindalran hikmah, sebagaimana pada firman-Nyq $# fi1''K,j;16
(dan (iu7a) pada dirimu sendiri, maka apakah lcamu tiada

memperhati&an. (Qs. Adz-Dzaariyaat [5 I ] : 2l)).'

'5JiX1 #'8i;- & (sehingga ielaslah bagi mereka battwa At

Qur'an itu benar). Dhamir-nya kembali kepada Al Qur'an. Pendapat

lain menyebutkan, batrwa dhamir-nya kembali kepada Islaril yang

dibawakan kepada mereka oleh Rasulullatr S. Pendapat lain

menyebutkan, bahwa dltamir-nya kembali keprd. apa y'ng

diperlihatkan Allah kepada mereka dan apa yang dilakukan dari itu.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa dhamir-nya kembali kepada

Muhammad ,$, bahwa dia adalatr benar-benar utusan dari sisi Allah.

Pendapat yang pertama lebih tepat.

4 16,f tpXl g;"-K5{Si <o"" apakah ruhanmu tidak

cuhry @a4t kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikon segala

sesuatu?). Redaksi kalimat ini untuk megecam dan mencela mereka.

Kalimat -Alj.berada pada posisi rafa' karena dianggap sebagai fa'il
dari q<i,'sJmentara baa'-nya adalah tarnbatran, d1 sebagai badal

dari A$, dan hamzaft (partikel tanya) untuk mengingkari. Maknanya:

Apakah tidak cukup bagi mereka dengan adanya bukti-bukti yang

menunjtrkkan kebenaran Al Qur'an, bahwa Allah $ menyaksikan

segala sesuatu? Pendapat lai menyebutkan, bdhwa maknanya: Apakatt

Tuhanmu, hai Muhammad, tidak cukup bagimu, bahwa Dia

menyaksikan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Pendapat lain
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menyebutkan, bahwa maknanya: Apakah Tutranmu tidak cukp bagimu

sebagai saksi bahwa Al Qur'an itu diturunkan dari sisi-Nya-

Ji.{j:,Jr bermakna p,uir lyang mengetatrui), atau bermakna is(tst
yang artiny 

^ 3fiit Gadir; menyaksikan) . Az-Zaijaj berkata, "Makna

kiasannya di sini: bafuwa Allah & telatr menjelaskan kepada mereka

bukti-bukti yang mencukupi. Maknanya: Apakatr Tutranmu belum

cukup bagimu bafuwa Dia Maha Menyaksikan segala sesuatu dan

sebagai saksi bagi segala sesuatu, tidak ada sesuahr puo yang luput

dari-Nya"

;t$ {4 uF-hr, #f$ (Ingatlah, balu'a sesungguhnva

mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan

mereka), yakni dalarn keraguan tentang pembangkitan, hisab, pahala

dan siksa.

!"j ,6t" g4,t3y-{1 (Ingatlah, balm,a sesungguhnya Dia

Maha Meliputi segala sesuatu), yakni ihnu-Nya meliputi segala

pengetahuan dan kekuasaan-Nia meliputi segala kemampuan.

Dikatakan 1Lp5 -lLvt-U- - Ld (meliputi). Di sini terkandung

ancaman keras, karena Dz,at yarig meliputi segala sesuafu sehingga

tidak ada sesuatu pun yang luput dari-Nya, maka Dia akan membalas

orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan yang berbuat buruk

dengan keburukannya.

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah mengenai

firman-Nya, S *;i3ia?{$ 6aou fidak ada kcpuasan

yang telah terdahulu dori Tuhanmu), ia berkat4 *Telatr berlalu bagi

mereka kesempatan dan batasan waktu yang mereka telatr sampai

kepadanya."

'Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

Mujalrid mengenai firman-Nya" QCKI u** UUV2 (Dan tidak

ada buah-buahan keluar dari kelopabtya), ia berkata, "(Yalsd) ketika

tumbuh.'
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Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu

'Abbas mengenai firman-Nya, 6t1i( (Kami nyatakan kepada

Engkau), ia berkata, *(Yakni) Kami beritahukan kepadamu."

'Abd bin Humaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari

'Ilrrimah mengenai firman-Ny r" tfu{frJ lManusta tidakiemu),ia

berkata, *(Yakni) 
iFJ.1 (tidak bosan)."

'Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid

mengenai firman-Nya, 6ltgi o- eA; +-;J, (Kami alcan

memperlilmtkan kcpada mereka tanda-tanda (lcehtasaan) Kami di

segenap ufuD, iaberkata, "(Yakni) Muhammad $."
' 

'Abdtanawaq dan Ibnu Al Mundir meriwayatkan darinya

mengenai ayat ini, ia berkata, "(Yakni) kota-kota yang Allah bukakan

(tundukkan) Sitl; (dan pada diri mereka sendiri), yakni:

pembukaan/penaklukan Mekritr. "

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij mengenai ayat

ini, ia berkata, "Menahan hrjao dari semua bumi. #", (dan pada

diri mereka sendiri), yakni musibatr-musibah yang menimpa tubuh

mereka."

'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas mengenai

ayat ini, ia berkata, "Mereka bepergian lalu melihat bekar-bekas kaum

'Aad dan Tsamud, maka mereka berkat4 'Demi Allah, Muhammad

benar.' Sedangkan yang diperlihatkan pada diri mereka adalafi

penyakit-penyakit."
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